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การสร้างสรรค์ละครเพลงการศึกษาเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่ เรี ยกว่ ารั ก ซึ่ งมาจากการดัดแปลงบทภาพยนตร์
เรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ า (2553) เป็ นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
(Project-based Learning) ในรายวิชา CPA 211 การร้ องเพลง ของนักศึ กษาสาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิ เทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ในการบูรณาการการร้องเพลงกับศาสตร์
การละครเพื่อสร้างสรรค์เป็ นละครเพลงประเภทตูเ้ พลง (Jukebox Musical) ผลปรากฏว่า นักศึกษาเกิดความรู ้ความ
เข้าใจจากการลงมือทําด้วยตัวเองและการปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนโดยการสนทนาเชิงวิพากษ์ ผลลัพธ์
ดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ด้ว ยตนเอง (Constructivism Theory) และแนวคิ ด
การเรี ย นรู ้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง (Transformative Learning) ผ่า นการสร้ า งสรรค์ล ะครเพลง อัน จะทํา ให้ผูเ้ รี ยน
สามารถพัฒนาทักษะตามหลักการ 4 c คือ การคิดวิเคราะห์ การสื่ อสาร การร่ วมมือและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็ น
ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเป็ นการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะชีวติ และอาชีพอย่างยัง่ ยืน
คําสําคัญ: ละครการศึกษา, ละครเพลง, การเรี ยนแบบโครงงานเป็ นฐาน, ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21

ABSTRACT

The creation of educational musical theatre from Thai movie called A Little Thing Called Love (2010)
is a part of project-based learning teaching innovation for CPA 211 Singing Class of Communication Performing
Arts Department, School of Communication Arts, Sripatum university. This jukebox musical creation is aimed
to give the students an opportunity to learn through experience of integrating singing with drama science. As a
consequence of this teaching method, students become knowledgeable from doing by themselves and interacting
with classmates through critical discourse. Such results are consistent with the concept of constructivism theory
and transformative learning through process of musical creation which can develop skills based on the 4C
principles: critical thinking, communication, collaboration and creativity. These qualifications are the 21st century
skills and a sustainable skills’ development of life and profession for learners.
Keywords: educational theatre, musical theatre, project-based learning, the 21st century skills.
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1. บทนํา

จอห์น ดิ วอี (John Dewey) นักการศึ กษาชาวอเมริ กนั ผูร้ ิ เริ่ มแนวคิดทฤษฎี การศึ กษากับประสบการณ์
(Theory of Education and Experience) ได้ใ ห้ค วามเห็ น ว่า การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาสติ ปั ญ หา สัง คม อารมณ์ แ ละ
คุณธรรมของปั จเจกบุคคลในสังคมประชาธิปไตยนั้นควรให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือทํา (Learning
by Doing) และการมีส่วนร่ วมอย่างตื่นตัวของผูเ้ รี ยน (Active Participation) ละครการศึกษาจึงเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่อเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้จากการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับละครและทักษะกระบวนการการทํางาน (ธนสิ น ชุตินธรานนท์, 2560) ละครเป็ นศิลปะแขนงหนึ่ งที่มี
ศักยภาพสู งในการสื่ อสารความคิด ทั้งบทที่เป็ นวรรณศิลป์ ภาพที่เป็ นทัศนศิลป์ และเสี ยงที่เป็ นคีตศิลป์ ละครจึง
ไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพื่อให้ความบันเทิ งแต่ยงั สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือที่ ทรงพลังในการสร้าง
การเรี ยนรู ้ (ชลลดา ทองทวี, 2557) การพัฒนาผูเ้ รี ยนภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21 จําเป็ นต้องมี
การเสริ มสร้ างทักษะในการหลอมรวมองค์ความรู ้ แ ละนวัต กรรม ด้วยเหตุน้ ี การเรี ยนรู ้ ใ นรายวิช า CPA 211
การร้ องเพลงของนักศึ กษาสาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จึ งนํา “การละคร”
ั ศีล และ กิตติ มีชยั เขตต์, 2561) มาประยุกต์กบั
พหุ ศาสตร์ ที่เป็ นศิลปะเก่าแก่แห่ งมวลมนุษยชาติ (ภัทรศิลป์ สุ กณ
ศาสตร์ ความรู ้ดา้ นละครเพลงซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการร้องเพลง กระบวนการบริ หารจัดการงานการแสดง
การดัดแปลงบทละครจากภาพยนตร์ เรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก ซึ่ งเป็ นภาพยนตร์ ไทยในปี พ.ศ. 2553 และเป็ น
บทละครที่นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการคัดสรรโดยการระดมความคิดในกลุ่มเรี ยน (Brainstorming) เพื่อนํามาเป็ น
เครื่ องมื อในการออกแบบนวัตกรรมการสอนในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ด้วย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นโครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning) โดยให้คาํ จํากัดความว่า “ละคร
เพลงการศึกษาเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก”
บทความนี้ จึ ง มุ่ งหมายที่ จ ะนํา เสนอกระบวนการสร้ า งสรรค์ล ะครเพลงการศึ ก ษาเรื่ อ ง สิ่ ง เล็ก เล็ก
ที่ เ รี ย กว่ า รั ก เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ด้ว ยตนเอง (Constructivism Theory)
ที่ กล่าวว่าการสร้างการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองมีแนวคิด 4 ประการคือ 1) ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจในสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ดา้ น
ตนเอง 2) การเรี ยนรู ้ใหม่เป็ นการผสานจากความรู ้เดิมและความรู ้ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั 3) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มีผลต่อการเรี ยนรู ้ 4) การจัดกิ จกรรมที่คล้ายจริ งมีผลทําให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย และแนวคิด
การเรี ยนรู ้สู่ การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้จาก 1) การใคร่ ครวญในตัวเอง (Critical
Self-reflection) ที่ ผูเ้ รี ยนได้มีการทบทวนจากประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิ บตั ิ 2) การสนทนาเชิ งวิพากษ์
(Critical Discourse) ซึ่ งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รื่ อง หรื อการกระตุน้ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์โดยผูส้ อน
(ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ, 2564) อันเป็ นชุดของกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ตามหลัก 4C (Critical
Thinking, Communication, Collaboration, Creativity) ซึ่ ง เป็ นทัก ษะสํา คัญ ของผูเ้ รี ย นในศตวรรษที่ 21 ภายใต้
ั ศีล และ กิตติ มีชยั เขตต์, 2561)
กรอบประเทศไทย 4.0 (ภัทรศิลป์ สุกณ

2. วัตถุประสงค์

เพื่ออธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ละครเพลงเพื่อการศึกษาเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ารัก ซึ่ งเป็ นการจัด
การเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานที่สอดคล้องต่อแนวทางละครการศึกษา แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้
ด้วยตนเองและแนวคิดการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง
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3. การเตรียมละครเพลงเพื่อการศึกษา

ละครการศึ กษาเกิ ดขึ้นในสหรัฐอเมริ การะหว่างปี พ.ศ. 2439-2446 โดยมีจุดเริ่ มต้นจากโครงการเพื่อ
สันทนาการในการทํากิจกรรมที่ช่วยสอนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมแก่เด็กที่อพยพมาตั้งรกรากในสหรัฐอเมริ กา
และเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ หญ่และเด็กได้ทาํ งานร่ วมกัน (ธนสิ น ชุตินธรานนท์, 2560) ในการสร้างละครเพลงการศึกษาครั้งนี้
จึงเปิ ดการเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ อนกับผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาการร้องเพลง
ด้วยกัน โดยผูส้ อนกําหนดให้นกั ศึกษาในรายวิชาจะต้องมีการจัดทําโครงงานการแสดงที่ใช้ทกั ษะการร้องเพลง
ร่ วมกับการแสดงและนําเสนอสู่ สาธารณชนผ่านการแสดงสด โดยมีกระบวนการในการนําเสนอละครเพลงเพื่อ
การศึกษาดังนี้
1) การนําเสนอรู ปแบบการแสดง ในขั้นตอนนี้ ผูส้ อนจะให้ผูเ้ รี ยนแบ่ งกลุ่มเพื่อระดมความคิ ด ใน
การสร้างสรรค์งานการแสดงเพื่อเป็ นโครงงานในการเก็บคะแนนปลายภาค หลังจากนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องมีการค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเตรี ยมการนําเสนอความคิดต่อผูส้ อนในครั้งแรกแบบการนําเสนอด้วยวาจา (oral presentation)
ซึ่งผูเ้ รี ยนได้นาํ เสนอแนวทางการสร้างสรรค์โครงงานการแสดงในรู ปแบบ “ละครเพลง”
2) ตั้งโจทย์การทําละครเพลง ผูส้ อนมีการตั้งโจทย์ในการจัดทําละครเพลงโดยให้ผูเ้ รี ยนคัดสรรบท
ประพันธ์ที่มีอยู่เดิมในสื่ อบันเทิงไทยแต่ยงั ไม่เคยมีการสร้างสรรค์เป็ นละครเพลงมาก่อน มาสร้างสรรค์ขา้ มสื่ อ
(cross-media) เป็ นโครงงานการแสดงละครเพลง ลัก ษณะการสร้ า งสรรค์เ ช่ น นี้ เป็ นการดัด แปลงบทละคร
(adaptation) จากเค้าโครงเรื่ องเดิมที่มีอยูแ่ ล้วซึ่งเมื่อนํามาปรับใช้ในโครงงานละครเพลงเพื่อการศึกษานี้จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้มีทกั ษะในการดัดแปลงบทละครอีกด้วย
3) การแบ่งบทบาทหน้าที่ในการผลิตละครเพลง ผูเ้ รี ยนจะต้องมีการจัดเตรี ยมโครงร่ างของกระบวนการ
ก่อนการแสดง (pre-production) โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริ หารจัดการละครเพลงให้ทุกคนในชั้นเรี ยนได้มี
ส่วนร่ วมในการรับผิดชอบการจัดทําโครงงานเรื่ องนี้ได้นาํ เสนอรายละเอียดของหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง
4) การนําเสนอบทละครเพลงที่ ใช้ในการแสดง โดยนักศึกษาได้มีการประชุมกลุ่ม ค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับบทละครที่จะใช้ในการแสดง ซึ่งบทละครที่นกั ศึกษานําเสนอ คือเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก

ภาพที่ 1 ผูเ้ รี ยนประชุมเพือ่ เตรี ยมนําเสนอละครเพลงเพื่อการศึกษา
พรรัตน์ ดํารุ ง (2557) อธิ บายว่าในละครการศึกษานั้น ครู ไม่ได้เป็ นผูส้ อนแต่เป็ นผูจ้ ดั สถานการณ์ให้กบั
ชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนากิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน การเรี ยนการสอนที่เหมาะสมนั้นต้องสะท้อนความสําคัญของเด็กในการเป็ น
ศูนย์กลางเรี ยนรู ้ ดังนั้นผูส้ อนมีหน้าที่ เป็ นกระบวนกรในการสนับสนุ นให้นักศึ กษาได้ระดมความคิด ประชุม
วางแผนและบริ หารจัดการเพื่อจัดทําโครงงานละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก ตามที่นกั ศึกษาได้ให้ความสนใจ
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4. กระบวนการดัดแปลงบทละคร

กระบวนการดัดแปลงบทละครควรคํานึ งถึงโครงสร้างในการเล่าเรื่ อง 7 องค์ประกอบสําคัญ คือ โครงเรื่ อง
(Plot) แก่นเรื่ อง (Theme) ความขัดแย้ง (Conflicts) ตัวละคร (Character) สัญลักษณ์พิเศษ (Symbols) ฉาก (Setting)
มุ ม มองในการเล่ า เรื่ อ ง (Point of view) โดยการดัด แปลงบทละครมาเป็ นละครเพลงนั้น มี ข ้อ ควรคํา นึ ง คื อ
การดัดแปลงจากบทประพันธ์ด้ งั เดิมมานั้นต้องมีการสร้างโครงเรื่ องที่วิเคราะห์จากโครงเรื่ องของบทประพันธ์มา
เขียนเป็ นเรื่ องย่อใหม่โดยอาจมีการเพิ่มมุมมองของผูเ้ ขียนได้ การสร้างตัวละครนั้นสามารถตัดทิ้งตัวละครที่ไม่สําคัญ
กับเรื่ องหรื อรวมตัวละครขึ้นมาใหม่ หรื อสร้างตัวละครใหม่ที่มีความสําคัญหรื อผลกระทบต่อตัวละครหลัก (นราพร
สังข์ชยั , 2551) การดัดแปลงและจัดแสดงตามยุคสมัยนั้น มัทนี รัตนิ น (2546) ได้ให้ขอ้ สังเกตว่า ควรพิจารณา
ปั จจัยเรื่ องภาษาและสํานวนที่ใช้ ความยาวของละครที่ เหมาะสมต่อการแสดงนั้น โดยฉากและสถานที่สามารถ
ออกแบบให้เป็ นฉากหลักฉากเดียวตลอดเรื่ อง หรื อเป็ นฉากกลางที่เสริ มอุปกรณ์ประกอบฉากได้ รวมทั้งควรปรับ
เรื่ องการแสดงท่าทางอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละครให้เป็ นธรรมชาติต่อการแสดงในยุคสมัยนั้น ดังนั้นเมื่อผูส้ อน
มีการประชุมเพื่อหารื อในการดัดแปลงบทละครกับผูเ้ รี ยนจึงต้องมีการคํานึงถึงองค์ประกอบดังกล่าวด้วย ผูส้ อนจึง
ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูลของภาพยนตร์เรื่ องนี้อย่างละเอียดก่อนนํามาดัดแปลงบทละครเป็ นละครเพลง
สิ่ ง เล็ก เล็ก ที่ เ รี ย กว่ า รั ก เป็ นภาพยนตร์ ไ ทยในปี พ.ศ. 2553 ประเภทภาพยนตร์ รั ก ตลก (Romantic
Comedy) เรื่ องและบทภาพยนตร์โดย วศิน ปกป้ อง, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, วรลักษณ์ กล้าสุ คนธ์ เป็ น
เรื่ องราวของ นํ้า สาวน้อย ม.1 หน้าตาไม่สวยที่ไปแอบชอบ โชน พี่ม.4 ที่หล่อที่สุดในโรงเรี ยน ทําให้น้ าํ มีคู่แข่ง
เป็ นสาวๆ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะเก่งและสวยขึ้นให้ได้ เพื่อที่โชน
อาจจะหันมามองเธอซักครั้ง จนในที่สุดนํ้าทําสําเร็ จและได้เป็ นดาวของโรงเรี ยน มีคนเข้ามาจีบเธอมากมายยกเว้น
โชน คนเดียวที่เธอรอคอยอยู่ นํ้าจึงไปสารภาพรักกับโชนในวันสุ ดท้ายของวันสอบและอกหักกลับมาเพราะโชน
ได้เป็ นแฟนกับปิ่ น แต่ในใจลึกๆ ของโชนแล้วนั้นก็แอบรักนํ้ามาตั้งแต่ตอนที่น้ าํ ยังไม่สวย เวลาผ่านไป 9 ปี ทั้งโชน
และนํ้าจึงได้กลับมาพบกันในรายการที วีรายการหนึ่ ง จากบทภาพยนตร์ ดงั กล่าวได้มีการดัดแปลงเป็ นบทละคร
เพลงโดยมีรายละเอียดของการดัดแปลงดังนี้
โครงเรื่ อง มีการตัดทอนบางฉากของการเล่าเรื่ องเพื่อความกระชับในการนําเสนอโครงงานเป็ นละคร
เพลงความยาวประมาณ 40 นาที โดยเล่าเรื่ องให้จบถึงช่วงที่น้ าํ ไปสารภาพรักกับโชนแล้วเข้าใจผิดว่าโชนชอบ
คนอื่ น อยู่แ ต่ โ ชนที่ ช อบนํ้า เหมื อ นกัน ก็ ไ ม่ ก ล้า แสดงความรู ้ สึ ก ออกไป เป็ นการปรั บ เปลี่ ย นตอนจบจากใน
ภาพยนตร์เป็ นการจบแบบสุขนาฏกรรม
ความขัดแย้ง ยังคงเป็ นเรื่ องการขัดแย้งภายในบุคคลซึ่ งตัวละครมีปัญหากับความคิดและความรู ้สึกของ
ตนเองที่ไม่กล้าบอกความในใจไป ซึ่งเป็ นความขัดแย้งภายในความรู ้สึกของนํ้าที่ต่อสู ้กบั ความต้องการของตัวเอง
และการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มีความกล้าพอที่จะบอกความในใจกับโชน
ตัวละคร มีการดัดแปลงให้ตวั ละคร ปิ่ น ซึ่งเป็ นเพื่อนของโชนเป็ นอีกหนึ่งตัวละครที่สร้างความเข้าใจผิด
ระหว่างนํ้ากับโชน ในรู ปแบบของการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็ นคู่แข่งกับนํ้า ซึ่ งแตกต่างจากในภาพยนตร์
ตัวละครหลักที่ คงไว้คือ นํ้า และโชน โดยปรับจํานวนตัวละครสมทบตามขนาดของกลุ่มที่ จะทําการแสดงคื อ
ประมาณ 20 คน
เทคนิ คการแสดง การนําเสนอนํ้าช่วงที่ยงั ขี้เหร่ และช่วงที่สวยในภาพยนตร์ ใช้ผแู ้ สดงคนเดียวกัน แต่ใน
ละครเพลงเรื่ องนี้ ปรับให้มีผแู ้ สดง 2 คน คนหนึ่ งรับบทนํ้าตอนที่ยงั ขี้เหร่ คือเป็ นสาวใส่ แว่น ผิวดํา ไม่มน่ั ใจใน
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ตัวเอง อี กคนหนึ่ งรับบทนํ้าตอนที่ แปลงโฉมมาแล้วสวยขึ้น เพื่อลดภาระในการเปลี่ ยนโฉมนักแสดงระหว่าง
การแสดงสดที่ไม่มีการหยุดพักครึ่ งระหว่างการแสดง
ฉาก ในการแสดงละครเพลงมีการดัดแปลงให้เรื่ องราวเกิ ดขึ้นในโรงเรี ยนทั้งหมด โดยแบ่งเป็ นฉาก
ภายใน (Interior) ห้องเรี ยนใช้วิธีการจัดอุปกรณ์ประกอบฉากเป็ นโต๊ะและเก้าอี้สาํ หรับนักเรี ยน และฉากภายนอก
(Exterior) ห้องเรี ยน ใช้การจัดวางม้านัง่ เป็ นสัญลักษณ์แทนพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อลดข้อจํากัดในการเปลี่ยนฉาก
เนื่ องจากผูเ้ รี ยนมิได้จดั แสดงในโรงละครที่มีอุปกรณ์อาํ นวยการแสดงครบครัน ดังนั้นการดัดแปลงบทจึ งต้อง
คํานึงถึงข้อจํากัดทางการแสดงด้วย
ในกระบวนการดัดแปลงภาพยนตร์ เป็ นบทละครเวทีโดยให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมจึงได้โครงเรื่ องสําหรับ
การแสดงละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก โดยแบ่งลําดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ องออกเป็ น 5 ขั้นตอน (อุมาพร
มะโรณี ย,์ 2551) ดังตารางนี้
ตารางที่ 1 ลําดับเหตุการณ์ในโครงเรื่ องละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก
ลําดับที่

ลําดับเหตุการณ์ ในโครงเรื่ อง

1.

ขั้นเริ่ มเรื่ อง

2.

ขั้นพัฒนาเหตุการณ์

3.

ขั้นภาวะวิกฤต

4.

ขั้นภาวะคลี่คลาย

5.

ขั้นยุติเรื่ องราว

เนื้อหา
โชนเป็ นหนุ่มที่สาวๆ ในโรงเรี ยนหมายปอง รวมทั้งนํ้าที่แอบชอบอยู่
แต่น้ าํ เป็ นคนไม่สวย จึงไม่กล้าบอกความในใจโชนก็รู้สึกดีกบั นํ้าจึง
มักคอยปกป้องอยูล่ บั หลังว่ามีคนแซวนํ้าว่าขี้เหร่
เพื่อนของนํ้ารู ้วา่ นํ้าแอบชอบโชนจึงพยายามแปลงโฉมให้น้ าํ ใหม่
กลายเป็ นคนใหม่ที่สวยขึ้นเพื่อให้โชนหันมาสนใจ
นํ้าแปลงโฉมสําเร็ จและกลายเป็ นสาวสวยประจําโรงเรี ยนแต่ก็ยงั
ไม่กล้าสารภาพความในใจกับโชน
วันวาเลนไทน์ ท็อป เพื่อนของโชนมาขอนํ้าเป็ นแฟน พร้อมกับที่ปิ่น
มาสารภาพรักกับโชน ทําให้น้ าํ กับโชนเข้าใจผิดกัน
นํ้ากับโชนมีใจที่ตรงกัน แต่ท้ งั คู่ก็ไม่กล้าบอกความรู ้สึกต่อกัน

เมื่อผูส้ อนได้ร่วมกับผูเ้ รี ยนในกระบวนการดัดแปลงบทจากภาพยนตร์ มาเป็ นบทละครแล้วทําให้เห็น
ความชัดเจนในการสร้างสรรค์งานมากยิง่ ขึ้น จากนั้นมีการปรับบทละครนี้ให้เป็ นละครเพลงในขั้นต่อไป

5. กระบวนการทําให้ เป็ นละครเพลง

นิ โลบล วงศ์ภทั รนนท์ (2563) ได้อธิ บายกระบวนการทําให้เป็ นละครเพลง (Musicalization) ว่ามีกลวิธี
3 รู ปแบบ คือ 1) การผลิตซํ้ายํ้าเดิม (Repetition) คือ การนําละครเพลงที่เคยเป็ นที่นิยมแล้วในอดีตกลับมาผลิตซํ้า
ใหม่อีกครั้งในรู ปแบบละครเพลง 2) การผลิตซํ้าทําใหม่เติม (Reprise) คือ การนําละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรื อ
เพลงที่มีอยูเ่ ดิม มาต่อเติมในรู ปแบบละครเพลง 3) การผลิตใหม่ให้เจาะจง (Repertoire) คือการประพันธ์บทใหม่
เพื่อเป็ นละครเพลงโดยตรง ซึ่ งละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่ เรี ยกว่ารัก ใช้กลวิธีแบบการผลิตซํ้าทําใหม่เติม คือ
การนําภาพยนตร์ เรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก มาดัดแปลงโดยเขียนเรื่ องราวให้เอื้อต่อการนําเสนอบทเพลงต่างๆ
ในกระบวนการนี้ ผูเ้ รี ยนจะต้องวิเคราะห์ ว่ามี ฉากใดหรื อตอนใดของเรื่ องราวที่ ควรใช้บทเพลงในการแสดง
ความรู ้สึกแทนบทพูดของตัวละคร โดยผูเ้ รี ยนจะร่ วมกันค้นหาบทเพลงที่มีความเหมาะสมมานําเสนอต่อผูส้ อน
เช่น การเปิ ดตัวละครให้ผชู ้ มทราบลักษณะนิ สัยของโชนและเพื่อนชาย ใช้บทเพลง ฉันหล่อไป เพื่อแสดงว่าโชน
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เป็ นหนุ่มที่สาวๆ ในโรงเรี ยนหมายปอง หรื อเมื่อนํ้ากับโชนเกิดความรู ้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าควรเผยความในใจให้
อีกฝ่ ายรู ้หรื อไม่ ใช้บทเพลง ไม่บอกเธอ เพื่อแทนความรู ้สึกของตัวละคร เป็ นต้น ซึ่ งผูส้ อนจะให้ขอ้ เสนอแนะที่
ควรพิจารณาในการทําให้เป็ นละครเพลง คือ ลักษณของละครเพลงที่ผเู ้ รี ยนสร้างสรรค์เป็ นละครเพลงแบบตูเ้ พลง
(Jukebox Musical) ซึ่ งเป็ นการเลือกบทเพลงที่ มีอยู่แล้วมาใช้ มิได้เป็ นการประพันธ์เพลงขึ้นใหม่ และมิได้เป็ น
การร้องดําเนิ นเรื่ องทั้งเพลง (Sung Through) ดังนั้นเพลงที่ นาํ มาใช้สามารถตีความแตกต่างจากต้นฉบับเดิ มได้
เพื่อให้เกิ ดมุมมองใหม่ในการนําเสนอบทเพลง ประเภทของบทเพลงที่ เลื อกใช้ควรสอดคล้องกับบริ บทของ
เรื่ องราว ยุคสมัยและลักษณะของตัวละคร เนื่ องจากในการแสดงครั้งนี้ มิได้มีการเรี ยบเรี ยงเพลงใหม่และมิ ใช่
การบรรเลงวงดนตรี สดประกอบการแสดง จึงจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยผูเ้ รี ยน
วิเคราะห์โครงเรื่ องที่ได้ดดั แปลงบทละครร่ วมกับการคัดสรรบทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็ก
ที่เรี ยกว่ ารั ก ดังตารางนี้
ตารางที่ 2 ลําดับบทเพลงในละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ารัก
ลําดับที่

บทเพลง

ศิลปิ น/วงดนตรี

ตัวละครที่ขับร้ อง

โชน, กลุ่มเพื่อนชาย
ของโชน

1.

ฉันหล่อไป

WHO

2.

ตกหลุมรัก

Waii

3.

คนมีเสน่ห์

ป้ าง นคริ นทร์

4.

ภาวะโลก Love

Seven Days

นํ้า, กลุ่มเพื่อนสาวของนํ้า

5.

สวยเด้งดึ๋ง

เมย์ เฟื่ องอารมย์

นํ้า, กลุ่มเพื่อนสาวของนํ้า

6.

อยากมีแฟนแล้ว

Lipta feat. Lazyloxy

นํ้า, กลุ่มเชี ยร์ ลีดเดอร์

7.

ณ บัด Now

บี้ สุ กฤษฎิ์

กลุ่มเพื่อนโชน

8.

ไม่บอกเธอ

Bedroom Audio

นํ้า, โชน, กลุ่มเพื่อน
นักเรี ยน

9.

อยากให้เธอได้ยนิ
หัวใจ

Yes’sir Days feat.
ฟิ ล์ม บงกช

นํ้า, โชน

นํ้า
โชน, กลุ่มเพื่อนชาย
ของโชน

6. กระบวนการซ้ อมละครเพลงเพื่อการศึกษา

สิ่ งที่ต้องการสื่ อ
โชนเป็ นหนุ่มที่สาวๆ หมายปอง
รวมทั้งปิ่ น สาวสวยเพื่อนร่ วม
ชั้น
นํ้าแอบชอบโชน
เพื่อนแซวนํ้าว่าขี้เหร่ แต่โชน
ปกป้ อง
เพื่อนนํ้ารู ้ วา่ นํ้าชอบโชน จึงคิด
แผนช่วยให้น้ าํ สมหวัง
เพื่อนนํ้าช่วยแปลงโฉมให้น้ าํ
สวยขึ้นเพื่อมัดใจโชน
นํ้าสวยขึ้นจนผูช้ ายทั้งโรงเรี ยน
มารุ มจีบ แต่โชนก็ยงั ไม่กล้าเผย
ความรู้สึก
ท็อปเพื่อนโชนมาจีบนํ้า ทําให้
โชนยิง่ ไม่กล้าบอกนํ้าว่าชอบ
ท็อปขอนํ้าเป็ นแฟน ปิ่ นก็มา
บอกชอบโชน ทําให้ท้ งั คู่เข้าใจ
ผิดกัน
นํ้ากับโชนยังคงไม่มีใครกล้า
เปิ ดเผยความในใจต่อกันทั้งที่
ทั้งคู่ชอบกัน

กระบวนการซ้อมการแสดงละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก นี้ประกอบด้วย การคัดเลือกนักแสดง
ซึ่งมาจากผูเ้ รี ยนในรายวิชานี้ และการซ้อมการแสดง ซึ่งมี 9 ขั้นตอนก่อนการแสดงในรอบจริ งดังนี้ 1) การอ่านบท
พร้ อมกันของนักแสดง (First Reading, Reading Rehearsal) โดยให้นักแสดงได้อ่านออกเสี ยงบทสนทนาและ
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บทเพลงของตนเอง ผูก้ าํ กับอาจมีการตีความบทเพื่อให้นักแสดงมีความเข้าใจในเรื่ องราวมากขึ้น การอ่านบท
พร้อมกันของนักแสดงนี้จะเป็ นการสร้างความเข้าใจในลําดับเหตุการณ์ตามโครงเรื่ องที่ได้วางไว้ 2) การซ้อมเพื่อ
กําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของนักแสดงในพื้นที่ขนาดจริ ง (Blocking Rehearsal) โดยมีการกําหนดว่าพื้นที่ใดจะ
เป็ นสถานที่หรื อฉากใดเพื่อให้ผแู ้ สดงจินตนาการการเคลื่อนไหวในพื้นที่ได้อย่างใกล้เคียงความเป็ นจริ ง ในขั้นนี้
ผูเ้ รี ยนไม่จาํ เป็ นต้องซ้อมในพื้นที่การแสดงจริ งแต่อาจใช้การวัดขนาดของพื้นที่จริ ง เพื่อสร้างขอบเขตของพื้นที่
แสดงให้ผกู ้ าํ กับสามารถจัดวางตําแหน่งของนักแสดงไปพร้อมกับทําความเข้าใจเรื่ องฉากต่างๆ 3) การซ้อมเพื่อ
พัฒนาความเป็ นตัวละคร (Characterization and Motivation Rehearsal) โดยให้นกั แสดงหาแรงจูงใจของตัวละคร
ในการแสดงอารมณ์ ความรู ้ สึกและการเคลื่ อนไหวต่ าง เช่ น ตัวละครกลุ่มเพื่อนของนํ้าที่ ตอ้ งมี การร้ องเพลง
ระหว่างการแปลงโฉมของนํ้าในเพลงสวยเด้งดึ๋ง จะต้องมีการตีความตัวละครผ่านบทเพลงด้วยว่าในแต่ละท่อน
ของเพลงเพื่อนแต่ละคนที่ มีบุคลิ กลักษณะแตกต่างกันรู ้ สึกอย่างไร การเคลื่ อนไหวประกอบกิ ริยาท่ าทางใน
การแปลงโฉมนํ้ามีความหมายอย่างไรต่อตัวละครนั้น 4) การซ้อมเพื่อเจาะรายละเอียดของตัวละคร (Business
Rehearsal) เพื่ อ ให้นัก แสดงมี ค วามเป็ นธรรมชาติ ข องตัว ละครในการแสดงโดยผูก้ ํา กับ อาจกํา หนดให้หรื อ
นักแสดงสร้างแรงบันดาลใจจากบุคลิกลักษณะของตัวละคร ในขั้นตอนนี้ ผูส้ อนสามารถให้นักศึ กษาในแต่ละ
บทบาทลองด้นสด (Improvisation) การแสดงในบทบาทของตนเองตามสถานการณ์ต่างๆที่กาํ หนด 5) การซ้อม
เพื่ อ ท่ อ งจํา บท (Memory Rehearsal) โดยอาจจะใช้เทคนิ คของ Business Rehearsal ร่ ว มด้ว ย 6) การซ้อ มเรี ยง
ตามลําดับฉาก (Running Rehearsal) เป็ นการซ้อมตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ องโดยไม่มีการหยุดคัน่ จังหวะแต่จะมีการจับ
เวลาการแสดงเพื่อควบคุมในการแสดงมีความกระชับตามโจทย์ที่กาํ หนดและเป็ นการฝึ กให้ผแู ้ สดงต้องแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันขณะแสดงเพื่อนําพาให้เรื่ องราวสามารถจบลงได้ดว้ ยดี 7) การซ้อม
กับฉากการแสดงจริ งเพื่อขัดเกลาให้ดีข้ ึน (Polishing Rehearsal) โดยอาจมีการซ้อมกับฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก
เสื้ อผ้าที่ใส่ ในการแสดงจริ งเพื่อให้เกิดความเคยชิน โดยผูก้ าํ กับอาจมีการให้ขอ้ เสนอแนะในการแสดง การร้องเพลง
การเต้น ของนั ก แสดงเพื่ อ ขัด เกลาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น 8) การซ้ อ มคิ ว เทคนิ ค การแสดง (Technical Rehearsal) เช่ น
การทดลองเปลี่ยนเสื้ อผ้า เปลี่ยนฉาก คิวไฟ คิวเสี ยงต่างๆ เพื่อให้เวลาแสดงในรอบจริ ง ทีมงานมีความเข้าใจใน
ลําดับคิวของเทคนิคในการแสดงและทํางานได้อย่างราบรื่ นสัมพันธ์ไปกับนักแสดง 9) การซ้อมใหญ่เหมือนจริ ง
(Dress Rehearsal) เป็ นการซ้อมแบบสมบูรณ์เหมือนจริ งทุกประการก่อนการเปิ ดแสดงจริ ง ซึ่งเนื่องจากในรายวิชา
นี้ เป็ นการวิชาที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลง ในทุกขั้นตอนของการซ้อมจึงต้องมีการนํากิจกรรมพัฒนาการร้องเพลง
ในรู ปแบบต่างๆ มาปรับใช้ดว้ ย เช่น แบบฝึ กหัดการวอร์ มเสี ยง เทคนิ คการสร้างความแข็งแรงในการร้องเพลง
การแก้ไขข้อบกพร้องด้านการร้องเพลงให้กบั นักแสดงซึ่งจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันกับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล

ภาพที่ 2 กระบวนการซ้อมละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก
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สําหรับละครเพลงเพื่อการศึกษาแล้ว กระบวนการซ้อมมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการแสดงในรอบจริ ง
พรรัตน์ ดํารุ ง (2557) ระบุว่า การทําละครในการศึ กษานั้นมิได้เน้นผลผลิตละครแต่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนผ่าน
กิจกรรมละครที่จะสร้างความเข้าใจและการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเมื่อร่ วมทํากิจกรรมกัน ดังนั้นกระบวนการซ้อม
ละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก จึงเป็ นส่ วนสําคัญเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดความร่ วมมือในการทํางานเป็ นทีม
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรี ยนรู ้ในการพัฒนาโครงงานร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมชั้น

7. การประเมินผลงานละครเพลงการศึกษา

เมื่ อ ผูเ้ รี ย นได้นํา เสนอผลงานการแสดง (Production) ละครเพลงเรื่ อ ง สิ่ ง เล็ก เล็ก ที่ เ รี ย กว่ า รั ก ต่ อ
สาธารณชนแล้ว ผูส้ อนในฐานะกระบวนกร (Facilitator) ได้จัดสัมภาษณ์ กลุ่มเพื่อประเมิ นผลงานละครเพลง
การศึ กษาเรื่ องนี้ โดยมี เป้ าหมายหลักเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์ละครเพลงมา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสังเคราะห์ให้เกิดเป็ นองค์ความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการเตรี ยมละครเพลง การดัดแปลง
บทละคร กระบวนการทําให้เป็ นละครเพลง การฝึ กซ้อมการแสดง และการบริ หารจัดการการแสดงจากการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นโครงงานเป็ นฐาน ซึ่ งในการประเมินผลงานละครเพื่อการศึกษานั้น พรพิไล เลิศวิชา และอัคร
ภูมิ จารุ ภากร (2550) ได้ให้คาํ อธิ บายว่า การนําผูเ้ รี ยนเข้าสภาวะจําลองคล้ายจริ ง กระบวนการเรี ยนรู ้ของสมองจะ
ถูกขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ ผ่านการได้ยินเสี ยงตัวเอง ได้เห็นและลงมือทําด้วยตัวเอง ดังนั้นกระบวนการเรี ยนรู ้
แรกจึงมาจากการสอนตัวเองด้วยตนเอง กระบวนการเรี ยนรู ้ต่อมาจะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนได้ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
หรื อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น เป็ นการเรี ยนรู ้จากการสังเกต หรื อจากการร่ วมแรงร่ วมใจในการทํางานเป็ นทีมกับผูอ้ ื่น และ
กระบวนการสังเคราะห์ขอ้ มูลในสุ ดท้ายคือ ผูส้ อนจะมีส่วนร่ วมในการตั้งคําถามในประเด็นต่างๆ เพื่อชวนให้
ผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์จากประสบการณ์การทําละครเพลงการศึกษาเรื่ องนี้และสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนก่อนที่จะสรุ ปผลการสร้างสรรค์ละครเพลงการศึกษาเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก ตามประเด็นที่
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น

ภาพที่ 3 ผลงานสร้างสรรค์ละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึ กษาที่ สร้างสรรค์ผลงานละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่ เรี ยกว่ ารั ก ซึ่ งเป็ นทีม
นักแสดงจํานวน 20 คน ทีมเบื้องหลังจํานวน 20 คน พบว่า นักศึกษาได้เรี ยนรู ้กระบวนการจัดการแสดงที่บูรณาการ
การร้องเพลงกับสาขาวิชาสื่ อสารการแสดงในรู ปแบบละครเพลงประเภทตูเ้ พลง (Jukebox Musical) ซึ่ งแต่ละ
บุคคลเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ในตําแหน่ งงานที่ แตกต่างกันและประสานเข้าด้วยกันเมื่ อเกิ ด
การซักซ้อมร่ วมกันในแต่ละครั้งกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน นักศึกษาที่ทาํ ในตําแหน่งนักแสดงมีความรู ้ความเข้าใจใน
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ตําแหน่งงานเบื้องหลังผ่านการประชุม พูดคุย ปรึ กษาในกระบวนการก่อนการแสดง ทําให้เกิดผลงานการสร้างสรรค์
ทั้งในระดับปั จเจก คือ ในตําแหน่งหน้าที่งานของตนและในระดับองค์กรคือกลุ่มงานในชั้นเรี ยน เมื่อเกิดปั ญหา
ระหว่างการแสดงจึ งสามารถใช้ไหวพริ บและการสื่ อสารที่ เหมาะสมเพื่อให้การแสดงจบลงด้วยดี ทั้งนี้ ผูเ้ รี ยน
พบว่าสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู ้และแนวคิดในภาคทฤษฎีมาสู่กระบวนการปฏิบตั ิในโลกแห่งความจริ งได้อย่าง
มีความเข้าใจและมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงต่อไป

8. สรุ ปผลการสร้ างสรรค์ ละครเพลงการศึกษา

ละครเพลงการศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ หาและค้นพบคําตอบ
ผ่านกระบวนการทําโครงงานสร้างสรรค์ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรี ยน ซึ่ งไพบูลย์ โสภณสุ วภาพ (2558) ได้ให้
ข้อสรุ ปจากการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการละครว่า เป็ นการคลี่คลายออกของกายและจิตจากการสะท้อนย้อนคิดจาก
มุมมองของตนเองและผูอ้ ื่น ละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ ารั ก ในฐานะละครการศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมือใน
การกระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ย นสามารถสร้ า งการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง โดยผู ้เ รี ย นเกิ ด การค้น คว้า ข้อ มู ล ในการแสดง
การดัดแปลงบท การฝึ กซ้อมการแสดง การเตรี ยมตนเองให้พร้อมสําหรับบทบาทหน้าที่ต่างๆ ในการแสดง และ
กระตุน้ ให้เกิ ดความคิดในการแก้ไขปั ญหาต่างๆระหว่างการแสดง สอดคล้องตามแนวคิดของทฤษฎี การสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism Theory) นําไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ไพบูลย์ โสภณสุ วภาพ, 2564)
นอกจากนี้ยงั มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่ให้ความสําคัญ
กับกระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบการอ้างอิงทางความคิด (Frame of Reference) ซึ่ งจะเกิดขึ้นจากการที่ผเู ้ รี ยนได้
การทบทวนจากประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบตั ิจากการเรี ยนการสอนที่มีโครงงานเป็ นฐานจนเกิดเป็ นองค์
ความรู ้ ที่สั่งสมผ่านประสบการณ์ ที่ผูเ้ รี ยนได้ใคร่ ครวญด้วยตนเองและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ผ่านการสนทนาเชิ ง
วิพากษ์กบั เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและผูส้ อน ผลที่ได้จากการสร้างสรรค์ละครเพลงจึงเป็ นสะพานเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิเข้าด้วยกันโดยผูส้ อนตามสมรรถนะและบทบาทของครู ผูส้ อนในยุคประเทศไทย 4.0
มี บทบาทในการอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการคิ ดวิเคราะห์ ร่วมกันในชั้นเรี ยน
(พาสนา จุลรัตน์, 2561) และเชื่อมโยงองค์ความรู ้ภาคทฤษฎีมาสู่ ภาคปฏิบตั ิอย่างเปิ ดใจกว้างต่อความสนใจของผูเ้ รี ยน
ด้วยเหตุน้ ีละครการศึกษาเรื่ องนี้จึงเป็ นนวัตกรรมในการพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างยัง่ ยืนและนําไปสู่
การเพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นคว้าหาความรู ้
ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้ผูเ้ รี ยนก้าวสู่ โลกแห่ งความเป็ นจริ งที่พร้อมด้วยทักษะ 4C ได้แก่
ั ศีล และ กิตติ มีชยั เขตต์, 2561)
การคิดวิเคราะห์ การสื่ อสาร การร่ วมมือและความคิดสร้างสรรค์ (ภัทรศิลป์ สุ กณ
ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็ นทั้งทักษะชีวติ และอาชีพให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างยัง่ ยืน

9. ข้ อเสนอแนะ

1) ข้อเสนอแนะจากผลการดําเนินงาน การเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานสามารถนํามาบูรณาการ
กับการละครเพื่อใช้เสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผ่านการลงมือทําโดยอาศัยระยะเวลาในการสร้างองค์ความรู ้เป็ น
เวลานาน ในการจัดทําโครงงานนี้ เดิมผูเ้ รี ยนมีระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ในการจัดทําละครเพลงเรื่ อง สิ่ งเล็ก
เล็กที่เรี ยกว่ารัก แต่เมื่อเริ่ มดําเนินการไปแล้วเกิดการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ที่ทวี
ความรุ นแรงขึ้นทําให้ตอ้ งกระชับการเรี ยนการสอนให้แล้วเสร็ จเร็ วกว่ากําหนด ผูเ้ รี ยนจึงมีเวลาในการเตรี ยมละคร
เพลงเรื่ องนี้เพียง 2 สัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเพราะมีระยะเวลาจํากัดในการสร้างสรรค์ผลงาน
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ในโอกาสต่อไปผูส้ อนจึ งควรสอดแทรกแนวคิ ดเรื่ องการวางแผนรั บมื อในภาวะวิก ฤติ (Crisis Management)
ให้ผเู ้ รี ยนวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันในการจัดทําโครงงาน
2) ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นงานครั้งต่อไป บทความนี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอนใน
รายวิ ช า CPA 211 การร้ อ งเพลง ของสาขาสื่ อ สารการแสดง ซึ่ งในรายวิ ช านี้ มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
หลากหลายรู ปแบบเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดประสงค์ของรายวิชา ดังนั้นการจัดทําโครงงานละครเพลงจึงเป็ นเพียง
องค์ประกอบหนึ่ งของการเรี ยนรู ้ วิธีการบูรณาการการร้องเพลงกับศาสตร์ การแสดง เพื่อให้นักศึ กษาในสาขา
สื่ อสารการแสดงเกิดความเข้าใจในการสร้างสรรค์ขา้ มศาสตร์ และสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการสร้างสรรค์
งานศิลปะการแสดงต่อไป ในการดําเนิ นงานครั้งต่อไปอาจเลือกใช้กิจกรรมอื่นมาบูรณาการกับศาสตร์ การร้องเพลง
อาทิ การเต้น การประพันธ์ดนตรี การร้องประสานเสี ยง เป็ นต้น
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แต่ละประเทศมีรสนิยมในการรับชมแตกต่างกัน แต่ยงั มีความคุน้ เคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน ดังนั้นเมื่อผูใ้ ห้
บริ การพยายามเอาใจผูร้ ั บ ชมด้วยเนื้ อหาที่ ผูช้ มคุ น้ เคย การผลิ ตออริ จินัล คอนเทนต์จึงกลายเป็ นช่ องทางใน
การเผยแพร่ ผลงานของตนเอง และอาจเป็ นทางรอดอีกทางหนึ่งในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เช่นนี้
คําสําคัญ: สตรี มมิ่ง, โควิด-19, ออริ จินลั คอนเทนต์, เศรษฐกิจบนฐานถิ่นโลกภิวตั น์

ABSTRACT

Covid-19 pandemic situation have an affect on businesses, entertainment business is one business that
has been affected as well. But streaming services have become a growing business. All service providers try to
find different marketing channels to satisfy the audience's needs as thoroughly as possible. The marketing strategy
that service providers are increasingly focusing on is Original Content production to meet the needs of audiences
in each country. The original This content is based on the concept called Glocalization because audiences in
different countries have different viewing tastes but they also familiar with their local culture, therefore, when
service providers try to please their viewers with content that the audience is familiar with. The original content
production has become new channel to broadcast their own work and it may be another way to survive in this
situation of the Covid-19 outbreak.
Keywords: Streaming, Covid-19, original content, Glocalization
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1. บทนํา

จากการระบาดของโควิด-19 ส่ งผลกระทบต่อธุรกิจแทบทุกประเภท ธุรกิจบันเทิงเป็ นอีกธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก ทั้งภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และการผลิตละคร ไม่สามารถถ่ายทําได้ตามเป้ าหมาย หรื อ
แผนงานที่วางไว้ ส่ งผลกระทบต่อเนื่ องถึงการซื้ อโฆษณา การวางแผนการออกอากาศ โดยเฉพาะธุรกิจการผลิต
ภาพยนตร์ สื บเนื่ องจากมาตรการควบคุมการระบาด มาตรการหนึ่ งคือการปิ ดโรงภาพยนตร์ ส่ งผลให้ไม่สามารถ
จัดฉายภาพยนตร์ ได้ตามที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า ประกอบกับมาตรการห้ามรวมกลุ่มจํานวนมาก ส่ งผลโดยตรงทั้ง
การถ่ายทําภาพยนตร์ และการจัดฉายในโรงภาพยนตร์ แม้จะเริ่ มมีการคลายมาตรการลงบ้างแล้ว แต่โรงภาพยนตร์
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิ ดบริ การ
ธุรกิจที่กลายเป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ คือ ระบบสตรี มมิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจประเภท OTT (OverThe-Top Media Service) ที่ มีผูใ้ ห้บริ การจํานวนมาก ทําให้ผูช้ มมีทางเลื อกที่ หลากหลายมากขึ้น เมื่ อมาตรการ
ล็อคดาวน์ถูกขยายระยะออกไป ธุรกิจ OTT ยิ่งได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น
ผูใ้ ห้บริ การแต่ละรายพยายามหากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในกระตุน้ ความสนใจของผูช้ ม นอกจากการซื้ อ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์กระแสหลักมาฉายแล้ว ยังมีการซื้อลิขสิ ทธิ์ซีรี่ส์จากประเทศต่าง ๆ มาให้บริ การอีกด้วย และอีก
กลยุทธ์ที่ผใู ้ ห้บริ การเริ่ มให้ความสนใจมากขึ้น และยังกระตุน้ ความสนใจของผูช้ มแต่ละประเทศได้ คือ การผลิต
ออริ จินลั คอนเทนต์ (Original Content)
ในปี ที่ ผ่านมามี ผูใ้ ห้บริ การจากต่างประเทศหลายรายเริ่ มเข้ามาให้บริ การในประเทศไทย ทั้งจากฝั่ ง
ตะวันตก และฝั่งเอเชีย กลยุทธ์หนึ่งที่ถูกนํามาใช้เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาํ คัญคือการผลิตออริ จินลั คอนเทนต์
ซึ่ งบทความนี้ จะชี้ให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์การผลิตออริ จินลั คอนเทนต์จะส่ งผลดีต่อผูผ้ ลิตสื่ อบันเทิงในประเทศไทย
อย่างไร

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผูใ้ ห้บริ การ OTT ในประเทศไทย
(2) เพื่อศึกษาแนวคิด Glocalization กับการผลิตออริ จินลั คอนเทนต์
(3) เพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องทางการจัดจําหน่ายแบบใหม่ผา่ นการผลิตออริ จินลั คอนเทนต์

3. OTT คืออะไร?

Over-The-Top Media Service (OTT) หมายถึง บริ การสื่ อสาร และการแพร่ ภาพและเสี ยงผ่านอินเตอร์ เน็ต
โดยที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารไม่ ต ้อ งลงทุ น โครงข่ า ยสั ญ ญาณเอง แต่ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารนํา เสนอเนื้ อ หาทั้ง ที่ ผ ลิ ต เอง (Local
Production) หรื อรับจากแหล่งอื่น (External Feeds) มารวบรวม แปลงสัญญาณ และจัดเรี ยงไว้ที่ Head-end จากนั้น
ผูใ้ ห้บริ การส่งข้อมูลดังกล่าวไปบนระบบอินเตอร์เน็ตแบบเปิ ด (Open Internet) แล้วส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การปลายทาง
โดยผ่านผูใ้ ห้บริ การโครงข่าย (ไอที 24 ชัว่ โมง, 2560)
คําว่า Over-The-Top มาจากข้อความว่า Over The Top of Other Platform โดยในหนึ่ งแพลตฟอร์ มจะมี
ผูส้ ร้ า งสรรค์เนื้ อ หา (Content Creator) หลายรายผลิ ตเนื้ อหาต่ างๆ เพื่ อ เผยแพร่ บนแพลตฟอร์ มนั้นๆ และยัง
สามารถผลิตสื่ อที่ตอบสนองผูช้ มได้โดยตรงอีกด้วย (On-Demand Content) (Nutnon, 2018)
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สํา นัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) ยังได้นิยามความหมายของ OTT ว่า สื่ อที่ เผยแพร่ เนื้ อหาข้อมูลในรู ปแบบข้อความ ภาพ หรื อเสี ยง
ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (infoquest, 2563)
ผูใ้ ห้บริ การ OTT ในประเทศไทยแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม (ไอที 24 ชัว่ โมง, 2560) ดังนี้
1. ผูใ้ ห้บริ การอิสระ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การสัญชาติไทย (เช่น Hollywood HDTV, Doonee และ Primetime)
และต่างชาติ (เช่น YouTube, Facebook, Line TV และ Netflix)
2. ช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริ การ OTT ได้แก่ PSI และ True visions
3. ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมที่ให้บริ การ OTT ได้แก่ AIS Play
4. ผูใ้ ห้บริ การเพย์ทีวใี นรู ปแบบ OTT ได้แก่ บักกะบู ทีวี โมโน แม็กซ์ TV 3 online

4. พฤติกรรมการรับชมสื่ อบันเทิงออนไลน์ ในประเทศไทย

สํานักงาน กสทช. ร่ วมกับ สถาบันอาณาบริ เวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทําการสํารวจพฤติกรรม
และแนวโน้ม การบริ โ ภคสื่ อ ของไทย พ.ศ. 2562 โดยทํา การสํา รวจกลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 10,000 ครั ว เรื อ น
ทัว่ ประเทศใน 5 ภูมิภาค โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 Gen Z ช่วงอายุ 23 ปี หรื อน้อยกว่า
กลุ่มที่ 2 Gen Y ช่วงอายุ 24-41 ปี
กลุ่มที่ 3 Gen X ช่วงอายุ 42-56 ปี
กลุ่มที่ 4 Baby Boomer ช่วงอายุ 57-75 ปี
กลุ่มที่ 5 G.I. Generation ช่วงอายุ 76 ปี ขึ้นไป
การสํารวจพฤติกรรม “สื่ อภาพเคลื่อนไหว” หมายถึง รายการโทรทัศน์ ทั้งรายการปกติซ่ ึ งรับชมสดตาม
ตารางการออกอากาศ/ผังรายการ และการรับชมย้อนหลัง รวมถึงการรับชมวิดีโอตามความต้องการ หรื อวิดีโอ
ออนดี มานด์ (Video on Demand) ผ่านเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่ ต่างๆ พบว่า อุปกรณ์หลักที่ ผูช้ มใช้รับชม คือ
เครื่ องรั บโทรทัศน์ดิจิตอล 33.6% โทรศัพท์เคลื่ อนที่ 27.2% เครื่ องรั บโทรทัศน์แอนะล็อก 20.1% สมาร์ ทที วี
11.1% ที่ เหลื อเป็ นการรั บชมผ่านทางคอมพิวเตอร์ ท้ งั ตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์ พกพา (โน๊ ตบุ๊ก) รวมกัน 8%
ในส่ วนสถานที่ รับชมนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นการรับชมจากที่ พกั ถึง 93.6% ที่ เหลือเป็ นการรับชมจากที่ ทาํ งาน 4.9%
รับชมระหว่างเดินทาง และสถานที่อื่นๆ 1.2% และ 0.3% ตามลําดับ (กสทช., 2562)
เมื่ อ พิ จ ารณาจากช่ ว งกลุ่ ม อายุพ บว่า รู ป แบบของการรั บ ชมตามตารางการออกอากาศยัง คงได้รั บ
ความนิ ยมสู งในกลุ่มเจเนอเรชั่น เอกซ์ ขึ้ นไป กล่าวคื อ เจเนอเรชั่น จี .ไอ. ที่ มีอายุมากกว่า 76 ปี ขึ้ นไป นิ ยม
การรับชมสดตามตารางที่ออกอากาศมากที่สุดถึง 97.1% รองลงมาเป็ นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 85.3% เจเนอเรชัน่ เอกซ์
65.6% และเจเนอเรชัน่ วาย 41.0% โดยที่กลุ่มเจเนอเรชัน่ แซด เป็ นกลุ่มที่รับชมรายการสดน้อยที่ สุด และในทาง
กลับกันการรับชมรายการแบบย้อนหลัง และ On Demand นั้น ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดจากกลุ่มเจเนอเรชัน่ แซด
มากที่สุดถึง 28.5% รองลงมาเป็ นกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย 17.9% กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอกซ์ 6.7% และกลุ่มเบบี้ บูมเมอร์
เพียง 1.9% โดยที่กลุ่มเจเนอเรชัน่ จี.ไอ. ไม่นิยมการรับชมย้อนหลังหรื อแบบ On Demand เลย (กสทช., 2563)
ดังนั้นจะเห็นว่า รู ปแบบของการรับชมตามตารางออกอากาศได้รับความนิ ยมสู งในกลุ่มตั้งแต่ ช่วงวัย
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอกซ์ ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย และ เจเนอเรชัน่ แซด พบว่า
มีพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ตามตารางออกอากาศคู่ขนานไปกับการรับชมแบบย้อนหลัง/ ตามความต้องการ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การแพร่ ภาพออกอากาศโทรทัศน์โดยสถานีส่งสัญญาณภาพออกอากาศ จะมีฐาน
ผูร้ ับชมเป็ นคนช่วงวัยตั้งแต่อายุ 42 ปี ขึ้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับแนวโน้มของผูร้ ับสารทัว่ โลก ที่ระบุวา่ โทรทัศน์ คือ
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พื้นที่ ของประชากรอายุ 40 ปี ขึ้นไป สําหรับการรับชมแบบย้อนหลัง หรื อการรับชมรายการตามความต้องการ
(ออนดีมานด์) ไม่วา่ จะผ่านเว็บไซต์ หรื อผ่านแอปพลิเคชัน จากทั้งสถานีโทรทัศน์และสื่ อสังคมออนไลน์ จะพบว่า
กลุ่มเจเนอเรชัน่ แซด มีสัดส่ วนการรับชมย้อนหลังสู งกว่าการรับชมตามตารางการออกอากาศ ซึ่ งสะท้อนถึ ง
พฤติกรรมการเป็ นชาวดิ จิทลั โดยกําเนิ ด (Digital Native) โดยที่ การรับสารของคนรุ่ นใหม่มีแนวโน้มรับข้อมูล
ข่าวสารบนแพลตฟอร์ มอินเทอร์ เน็ตสู งขึ้นอย่างชัดเจน จึ งอาจสรุ ปได้ว่า การให้บริ การ OTT ผ่านอินเทอร์ เน็ต
ซึ่ งเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของวิดีโอออนดีมานด์มีแนวโน้มว่า จะได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น และส่ งผลกระทบต่อ
ธุรกิจทีวแี บบดั้งเดิมจนทําให้เกิดการแข่งขันขึ้นอย่างเข้มข้น (infoquest, 2563)
นอกจากนี้สาํ นักงาน กสทช. ยังร่ วมกับ ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทําการศึกษาเรื่ อง
การศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ และการกํากับดูแล OTT ในประเทศไทย
ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 1,141 คนทัว่ ประเทศ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 ช่วงอายุ คือ อายุต้ งั แต่ 23 ปี ลงไป
ช่วงอายุ 24-39 ปี และช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป จาก 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุ งเทพฯ ภาคใต้ กาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และภาคกลาง
ผลการศึ กษาด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับเนื้ อหาและพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์ มออนไลน์พบว่า
แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ที่คนไทยรั บชมมากที่ สุด 3 อัน ดับ แรก คื อ YouTube, Netflix และ Line TV ตามลําดับ
ส่ วนของเนื้ อหาที่ผชู ้ มชาวไทยมักจะรับชมมากที่ สุด คือ ละครชุด หรื อซี รีส์ ด้านแหล่งที่มาของเนื้ อหา มักเลือก
รับชมเป็ นอันดับ 1 คือ ประเทศไทย อับดับ 2 คือ สหรัฐอเมริ กา และอันดับ 3 คือ เกาหลีใต้ สําหรับประเภทเนื้อหา
ที่มีผรู ้ ับชมมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 เนื้อหารายการแบบที่เคยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์มาฉายใหม่ (Re-Run)
อันดับ 2 เป็ นเนื้ อหารายการ หรื อภาพยนตร์ ที่ผลิ ตครั้ งแรก (Original) ของแพลตฟอร์ มเอง และอันดับ 3 เป็ น
ภาพยนตร์ที่เคยออกฉายแล้วจากแหล่างต่างๆ
จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้วา่ ผูช้ มในวัยที่แตกต่างกันมีการเปิ ดรับสื่ อที่ แตกต่างกัน และยังรับชม
ผ่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยกลุ่มผูช้ มอายุ 23 ปี หรื อน้อยน้อยกว่า หรื อ Gen Z มีแนวโน้มการเปิ ดรับสื่ อ
ผ่านแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ในขณะที่ผชู ้ มช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไปยังคง รับชมผ่านโทรทัศน์มากกว่า
เมื่ อ พิ จ ารณาด้า นเลื อ กแห่ งที่ มาของเนื้ อ หาพบว่า ผูช้ มชาวไทยยัง คงเลื อ กรั บชมเนื้ อ หาที่ ผลิ ตโดย
คนไทยเป็ นอันดับที่ 1 สะท้อนให้เห็นถึงความคุน้ เคยกับเนื้ อหาแบบไทย สอดคล้องกับการบรรยายของอาจารย์
วรลักษณ์ กล้าสุ คนธ์ อาจารย์ประจําหลักสู ตรภาพยนตร์ และสื่ อดิจิทลั มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตที่กล่าวในงาน
สัมมนา Nitade@NIDA ในหัวข้อ Streaming Wars 2021: โอกาส หรื อวิกฤติของธุรกิจ Content ว่า การที่ Netflix
แต่งตั้งคุณยงยุทธ ทองกองทุนเป็ นผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายคอนเทนต์ประจําประเทศไทย เป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใน
การนําเนื้ อหาไทยเข้าสู่ Netflix ส่ งผลให้มีเนื้อหาสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น ทั้งยังความร่ วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
และความร่ วมกับผูผ้ ลิตสื่ อชั้นนําของไทย อย่าง GDH และ GMM อีกด้วย ความพยายามดังกล่าวนี้ เป็ นไปตาม
ความเชื่อว่า แม้วา่ เนื้ อหาต่างชาติจะดีและน่าสนใจเพียงใด แต่ผชู ้ มในประเทศนั้นๆ ยังคงคุน้ เคยกับเนื้ อหา และ
วัฒนธรรมของตนเองอยูเ่ ช่นเดิม (Thumbs up, 2021) แนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เรี ยกว่า
Glocalization

5. Glocalization แนวคิดการผสมผสานท้ องถิ่นกับความเป็ นสากล

Glocalization เกิดจากการรวมกันของ 2 คํา คือ Globalization และ Localization เป็ นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่
เริ่ มก่อตัวขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 แปลเป็ นภาษาไทยว่า เศรษฐกิจบนฐานถิ่นโลกภิวตั น์ หรื อเศรษฐกิจระดับโลก
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บนฐานท้ องถิ่ น (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ , 2558) แนวคิ ดนี้ เป็ นแนวคิดที่ เกิ ดขึ้นจากกระแสการขยายตัวของ
Globalization หรื อแนวคิดโลกาภิวตั น์ที่กระจายตัวไปยังส่วนต่างๆ ของโลก โดยเสนอแนะว่า ขณะที่กระบวนการ
โลกาภิวตั น์เกิดขึ้นในบริ เวณต่าง ๆ ของโลกนั้นจะมีการเกิดของอีกกระแสหนึ่ง คือ การเป็ นท้องถิ่น (Localization)
ขึ้นในเวลาเดียวกัน และผสมผสานกันเกิดเป็ นกระบวนการ Glocalization
ดัง นั้น Glocalization หมายถึ ง การเกิ ด ขึ้ นในขณะเดี ย วกัน ของทั้งในระดับสากล และท้อ งถิ่ นอย่าง
กลมกลืนกัน เช่น การเกิดขึ้นของช็อกโกแลตสี เขียว ที่มีส่วนผสมของชาเขียวของญี่ปุ่น ซึ่ งโดยปกติ Kit-Kat ใน
ระดับสากลจะเป็ นช็อกโกแลตสี น้ าํ ตาลเข้ม (อาหารสมอง, 2562)
นอกจากนี้ ดร.เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2558) ได้อธิ บายความหมายของคําว่า Glocalization หมายถึง
กลยุทธ์ของบริ ษทั ที่ทาํ การผลิตสิ นค้า และบริ การที่ซ่ ึงผลิต และกระจายทัว่ โลก แต่สนใจผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้บริ การ
ในท้องถิ่ นเป็ นหลัก โดยจะปรับเปลี่ยนสิ นค้า และบริ การให้สอดคล้องกับความชอบของคนในท้องถิ่ น หรื อ
กฎระเบียบของท้องถิ่น ส่ วนคําว่า ถิ่นโลกภิ วัตน์ ยังหมายรวมถึง การใช้สื่อเพื่อส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่รู้จกั
และยอมรั บ ของผูบ้ ริ โ ภคในท้องถิ่ น บริ ษ ัท ที่ เ ป็ นตัว อย่า งได้ชัด เจนของโมเดลเศรษฐกิ จ ถิ่ น โลกภิ ว ตั น์ คื อ
ร้านแม็คโดนัลด์ ที่มีสาขาไปทัว่ โลก แต่เมนูอาหารแตกต่างกัน โดยปรับแต่งให้เหมาะสมกับรสชาติที่คนท้องถิ่นมี
ความคุน้ เคย
การเกิดเศรษฐกิจแบบถิ่นโลกภิวตั น์มากขึ้นทําให้ผบู ้ ริ โภคได้ประโยชน์อย่างมาก ทําให้มีโอกาสบริ โภค
สิ นค้า และบริ การที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายสอดคล้องกับรสนิ ยมและความต้องการ ในด้านผูป้ ระกอบการ
ในประเทศ สิ่ งที่เกิดขึ้นถือเป็ นทั้งความเสี่ ยงและโอกาส ความเสี่ ยงคือการต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงขึ้น เพราะ
การเข้ามาบริ ษทั ข้ามชาติที่มีนโยบายการตลาดบนฐานถิ่นโลกภิวตั น์ แต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ระกอบการใน
ประเทศสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในตลาดโลกได้เช่นกัน ซึ่งถ้าผูป้ ระกอบการมองเห็นโอกาส และคิดว่าสามารถใช้
ประโยชน์จากโมเดลธุรกิจลักษณะนี้ได้ จําเป็ นต้องปรับตัว ดังนี้ (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2558)
1) เปลี่ย นทัศ นคติ ผูป้ ระกอบการจํา เป็ นต้อ งมี ก รอบความคิ ด ในระดับ โลก เพราะต้อ งแข่ ง ขัน ใน
ตลาดโลก ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะในตลาดท้อ งถิ่ น ผู ้ป ระกอบการต้อ งมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ค่ า นิ ย ม และวัฒ นธรรมโลก
กฎระเบียบ และมาตรฐานโลก รสนิยมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคในระดับโลก
2) เพิม่ ความสามารถ ผูป้ ระกอบการต้องมีความสามรถทํางานข้ามวัฒนธรรม ผ่านการขยายตลาดไปสู่
ต่างประเทศ ทํางานร่ วมกับพันธมิตร และบุคลากรในท้องถิ่น ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องพัฒนาตนเองให้สามารถ
ทํางานข้ามวัฒนธรรม เข้าใจความต้องการของผูบ้ ริ โภคในท้องถิ่น สามารถประยุกต์สินค้า และบริ การให้เข้ากับ
บริ บทท้องถิ่นได้ รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรมการทําธุรกิจ และ การทํางานของคนท้องถิ่น
3) ปรับปรุ งแบรนด์ ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องปรับปรุ งภาพลักษณ์ของแบรนด์ และแนวทางในการทํา
การตลาดให้สอดคล้องกับตลาดของแต่ละประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกัน รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ทางธุรกิจต่าง ๆ และใช้สื่อให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคในท้องถิ่น
ดังนั้นเมื่อพิจารณาความพยายามเพิ่มเนื้ อหาสัญชาติไทยของ Netflix และความพยายามแบบเดียวกัน
ของผูใ้ ห้บ ริ ก าร OTT รายอื่ น ๆ อย่า ง Viu และ WeTV ที่ เ ริ่ ม การสร้ า งออริ จิ นัล คอนเทนต์ภ าษาไทยเช่ นกัน
สอดคล้องกับแนวคิด Glocalization อย่างชัดเจน การสร้างออริ จินลั คอนเทนต์ภาษาไทย เป็ นการนําเอาวัฒนธรรม
และเนื้ อหาแบบไทย แต่ด้วยผลิ ตด้วยเทคโนโลยี และกระบวนการผลิ ตระดับสากล และการออกอากาศผ่าน
แพลตฟอร์มที่ให้บริ การในหลายประเทศ เป็ นโอกาสที่จะเข้าถึงผูช้ มในต่างประเทศได้ดว้ ย
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ในขณะเดี ยวกัน ผูผ้ ลิตสื่ อในประเทศไทยเอง จําเป็ นต้องปรับตัวเช่นกัน ต้องทําความเข้าใจกับตลาด
ระดับโลก ต้องผสมผสานความเป็ นไทยกับความเป็ นสากลเข้าด้วยกันให้ได้อย่างลงตัว และไม่สูญเสี ยอัตลักษณ์
ความเป็ นไทย มีการพัฒนาเทคโนโลยี และเรี ยนรู ้เทคโนโลยีให้ทนั สมัย ทันต่อตลาดโลก ในขณะเดียวกันยังต้อง
ตอบสนองความต้องการรับชมของผูช้ มชาวไทยให้ได้ดว้ ยเช่นกัน
ดังนั้น การนําแนวคิด Glocalization มาใช้เป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของผูใ้ ห้บริ การ
OTT จึ งเป็ นโอกาสที่ ดีในการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ หรื อซี รีส์ ของผูผ้ ลิ ตสื่ อในประเทศไทย โดยเฉพาะช่ วง
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่โรงภาพยนตร์ยงั ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ การเผยแพร่ ผา่ นระบบ OTT
จึงนับว่าเป็ นทางออกที่ดี

6. การแข่ งขันทางการตลาดของผู้ให้ บริการ OTT

ในปี 2020 Netflix มี สมาชิ กทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 37 ล้านคน ทําให้ยอดรวมสมาชิ กทั้งหมดอยู่ที่ 203.6
ล้านคน จากตัวเลขสมาชิ กที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวทําให้ Netflix มีรายได้จากค่าสมาชิ กสู งถึง 1,700 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของ Netflix จนสามารถใช้หนี้จาํ นวนมากได้ ทําให้ Netflix รอดพ้นความเสี่ ยง
การล้มละลายมาได้ แต่เมื่อเข้าสู่ ปี 2021 สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิง เมื่อผลประกอบการ ไตรมาสแรกของ
ปี 2021 ปรากฏว่า Netflix มี ยอดสมาชิ กเพิ่มขึ้ นเพียง 3.98 ล้านคนเท่ านั้น ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของ Netflix
ในอเมริ กาเริ่ มเปลี่ยนไป เมื่อ Disney และ Warner Brother เริ่ มใช้โมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ คือ การเปิ ดตัวภาพยนตร์
สําคัญทั้งในโรงภาพยนตร์และช่องทาง Streaming โดย Disney เปิ ดตัวภาพยนตร์เรื่ อง Mulan ทั้งในโรงภาพยนตร์
และ Streaming Platform ของตัวเองในนาม Disney+ (ดิสนี ย ์ พลัส) ที่เปิ ดให้บริ การในปี 2019 ในขณะที่ Warner
Bros. ใช้วิ ธี ก ารเดี ย วกัน กับ ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Wonder Woman 1984 ผ่ า นแพลตฟอร์ ม HBO Max นอกจากนี้
การให้บริ การพิเศษ คือ ผูช้ มจะต้องจ่ายค่าชมหนึ่งครั้ง สําหรับการรับชมภาพยนตร์ในเวลา 48 ชัว่ โมง การจัดฉาย
ภาพยนตร์ ในลักษณะดังกล่าวสามารถกระตุน้ ผูช้ มให้เป็ นสมาชิ กของ Streaming ทั้งสองรายอย่างมาก ส่ งผลต่อ
ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Netflix อย่างมาก ทําให้ยอดสมาชิกของ Netflix ในไตรมาสแรกของปี 2021 ไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่คาดไว้ (ภาณุ อารี , 2021)
ในฝั่งเอเชีย นอกจากจะมีผใู ้ ห้บริ การจากฝั่งตะวันเป็ นผูใ้ ห้บริ การหลักแล้ว ยังมีผใู ้ ห้บริ การสัญชาติเอเชีย
เป็ นอี กตัวแปรสําคัญในการแบ่งส่ วนแบ่ งทางการตลาดอี กด้วย โดยเฉพาะตลาดผูร้ ับบริ การในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่การแข่งขันเป็ นไปอย่างเข้มข้นมากขึ้น สําหรับประเทศไทยมีผใู ้ ห้บริ การรายใหม่ที่เข้ามาแย่ง
ส่ วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ ได้แก่ HBO GO ผูใ้ ห้บริ การจากอเมริ กา Viu ผูใ้ ห้บริ การ Streaming รายใหญ่
จากเกาหลี อ้ายฉี อ้ ี และ We TV จากประเทศจีน และ Disney+ เป็ นผูใ้ ห้บริ การรายล่าสุดของตลาด OTT
ผูใ้ ห้บริ การที่กาํ ลังได้ความนิ ยม และกลายเป็ นผูน้ าํ ทางการตลาดในปี 2021 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ และประเทศไทยกลับกลายเป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารจากเกาหลี ใต้อ ย่า ง Viu (วิว ) จากรายงานล่ า สุ ดที่ จัดทํา
การสํารวจในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยศูนย์วจิ ยั AMPD Research ในเครื อ Media Partners Asia โดยสํารวจจาก
ผูใ้ ห้บริ การแพลตฟอร์มวิดีโอสตรี มมิ่งรายใหญ่ (ไม่รวม YouTube และ Tiktok) ทําการสํารวจตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี
2019 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2020 และไตรมาสที่ 1 ปี 2021 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2021 การสํารวจทั้งสองครั้งครอบคลุม
ประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย, สิ งค์โปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ จากการสํารวจพบว่า Viu มีจาํ นวนผูใ้ ช้งานรายเดือน
เพิ่มขึ้น 49.4 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) หรื อเพิ่มสูงขึ้นถึง 37% เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา และมีจาํ นวน
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สมาชิกแบบชําระเงินโตขึ้น 62% หรื อเกือบ 7 ล้านคน ส่งผลให้รายได้ของ Viu เติบโตสูงขึ้นถึง 47% เมื่อเทียบกับ
ปี ที่ผา่ นมา (PR News, 2021)
Viu เป็ นผูใ้ ห้บริ การระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรี มมิ่งแบบ OTT ในระดับภูมิภาคจากฮ่องกง ดําเนินการ
โดย PCCW Media Group (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2563) กลยุทธ์ที่ Viu ใช้ในการรุ กตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ คือ การขยายพันธมิตรทางด้านเนื้ อหากับผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ช้ นั แนวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ถึง
5 บริ ษทั ได้แก่ SBS, KBS, Wavve, CJ ENM และ JTBC โดยข้อตกลงพิเศษที่ส่งผลให้ Viu ถูกพูดถึงอย่างมากกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริ การ คือ การได้รับสิ ทธิ์ออกอากาศเป็ นที่แรก หลังการออกอากาศตามเวลาจริ งในประเทศต้นทาง ซึ่งปั จจัย
ด้านความรวดเร็ วนี้เองเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้ Viu ได้รับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ ว
อีก 2 กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจของ Viu คือ การพากษ์ภาษาถิ่น เพื่อมุ่งกลุ่มผูช้ มตามภูมิภาค
ต่าง ๆ โดยเริ่ มจากการพากษ์ซีรีส์เกาหลีเป็ นภาษาอีสาน และเริ่ มมีการพากษ์ภาษาเหนื อและภาษาใต้ (ประชาชาติ,
2561) ส่วน Viu Original (วิว ออริ จินลั ) เป็ นสิ่ งที่ Viu ให้ความสําคัญ เนื่องจาก Viu Original ได้รับความนิยมจาก
ผูช้ มอย่างมาก
We TV ผูใ้ ห้บริ การ OTT จากประเทศจี น ซึ่ งเน้นกลยุทธ์ทางการตลาด 3 ด้านสําคัญ คื อ การพัฒนา
เนื้ อหา การสร้างออริ จินลั คอนเทนต์ต์ และการสร้างเอ็กคลูซีฟ คอนเทนต์ เฉพาะในประเทศไทยมีการเตรี ยมการ
ผลิตออริ จินลั คอนเทนต์ตม์ าถึง 12 เรื่ อง เพิ่มจากปี ก่อนที่ผลิตเองเพียง 3 เรื่ อง นอกจากนี้ ยงั มีการสร้างชุมชนของ
แฟนคลับ และนําเทคโนโลยีจากบริ ษทั ในประเทศจีนมาปรับใช้ในประเทศไทย เป้ าหมายหลัก คือ การเป็ น 1 ใน 3
ของผูใ้ ห้บริ การ OTT รายใหญ่ในประเทศไทย
อีกหนึ่งผูใ้ ห้บริ การ OTT จากประเทศจีนที่รุกตลาดประเทศไทย คือ iQiyi (อ้ ายฉีอ)ี้ มีการนําเสนอเนื้อหา
หลากหลาย โดยมีจุดขายหลักอยูท่ ี่ซี่รีส์จีน ร่ วมกับเนื้อหาจากประเทศไทย การ์ตูนญี่ปุ่น และซีรีส์เกาหลี ส่งผลต่อ
การขยายฐานผูช้ มหลากหลายมาก ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่หนั มาชมความบันเทิง
บนออนไลน์มากขึ้น ปั จจุบนั อ้ายฉี อ้ ีให้บริ การซี รีส์ รายการวาไรตี้ ภาพยนตร์ ที่ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ จากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น
และไทย และอี ก กลยุ ท ธ์ ที่ อ ้า ยฉี อ้ ี ให้ ค วามสํ า คัญ มากขึ้ น คื อ การผลิ ต อ้า ยฉี อ้ ี ออริ จิ นั ล (iQiyi Original)
(ประชาชาติ, 2564)

7. Original Contents กลยุทธ์ ใหม่ ทางการตลาด

ความพยายามในการขยายฐานผูช้ มในประเทศที่แพลตฟอร์ ม OTT ให้บริ การอยู่เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้น แต่ละแพลตฟอร์มจึงต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถทําให้ผชู ้ มสนใจเนื้อหาที่นาํ เสนอจนต้องสมัคร
สมาชิ กกับแพลตฟอร์ มนั้น ๆ หนึ่ งในกลยุทธ์ที่เริ่ มได้รับความสําคัญมากขึ้ น และกลายเป็ นจุ ดขายของแต่ละ
แพลตฟอร์มแข่งขันกัน นัน่ คือผลิตออริ จินลั คอนเทนต์ และเมื่อออริ จินลั คอนเทนต์ได้รับการตอบรับที่ดีเยีย่ มจาก
ผูใ้ ช้บริ การ ทําให้ผูใ้ ห้บริ การให้ความสําคัญกับการผลิตออริ จินลั คอนเทนต์มากขึ้น แต่ละแพลตฟอร์ มพยายาม
ผลิตออริ จินลั คอนเทนต์ที่มีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง
Netflix ดําเนิ นกลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้แนวคิด Think Local for Global โดย Netflix ใช้แนวคิ ดนี้
ในช่วงของการขยายตลาด และการสร้างฐานสมาชิก เป็ นการชิงความได้เปรี ยบทางการตลาด เมื่อผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ
เพิ่งจะเริ่ มให้บริ การในประเทศไทย Netflix ซึ่ งให้บริ การอยู่ก่อนแล้ว เริ่ มกลยุทธ์ใหม่ด้วยการผลิ ตออริ จินัล
คอนเทนต์ภาษาไทย (MarketingOOPS!, 2019)
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ออริ จินลั คอนเทนต์ตเ์ รื่ องแรกของไทย คือ ซี รีส์ก่ ึงภาพยนตร์ เรื่ อง เคว้ ง กํากับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ์
ออกอากาศในปี 2562 ซี รีส์ภาษาไทยเรื่ องแรกที่ออกอากาศทาง Netflix ซึ่ ง Netflix ได้ร่วมมือผูผ้ ลิตสื่ อชั้นนําของ
ไทยอย่าง GMM Grammy และ H2L Media Group ออกอากาศครั้งแรก 7 ตอนบนแพลตฟอร์ ม Netflix สามารถ
เข้าถึงผูช้ มได้มากว่า 151 ล้านคนใน 190 ประเทศที่ Netflix ให้บริ การอยู่
การผลิต Netflix Original Content อยูบ่ นฐานโมเดล Open Ecosystem ด้วยการสร้างพันธมิตรกับนักคิด
นักสร้างสรรค์ และผูผ้ ลิตคอนเทนต์ท้ งั ระดับโลก และระดับท้องถิ่น (Local Partner) เพื่อให้เกิ ดการสร้างสรรค์
เนื้ อหาในรู ปแบบที่สะท้อนถึงตัวตน วัฒนธรรม และแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันไป จนเกิ ดเป็ นเอกลักษณ์ของ
แต่ละประเทศ บนพื้นฐานการสื่ อสารบริ บท และเรื่ องราวที่ผชู ้ มจากทัว่ โลกสามารถเข้าใจได้ง่าย (MarketingOOPS!,
2019)
Viu ให้ความสําคัญการกับเลือกสรรค์เนื้ อหาที่จะเผยแพร่ บนแพลตฟอร์ ม และยังเป็ นที่ยอมรับในฐานะ
ผูน้ าํ อันดับ 1 ด้านการผลิตเนื้ อหาเอเชี ยระดับพรี เมียม (Premium Asia Content) Viu ส่ งเสริ มการผลิตออริ จินัล
คอนเทนต์ด้วยการขยายขอบเขตโครงการ Viu Pitching Forum ไปยังประเทศมาเลเซี ยและประเทศไทย เพื่อ
สนับสนุนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในระดับท้องถิ่น และผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศต่างๆ ให้เป็ นที่
รู ้จกั ในระดับสากลอีกด้วย (PR News, 2564)
ในปี 2562 Viu ร่ วมมือกับเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ ผลิตซี รีส์เรื่ อง โฮะ แฟมิลี่ กํากับโดย พฤกษ์
เอมะรุ จิ ออกอากาศในปี 2562 เป็ นออริ จินลั คอนเทนต์ตภ์ าษาไทยเรื่ องแรกของ Viu นอกจากออกอากาศในไทย
แล้ว ยังออกอากาศในอี ก 17 ประเทศด้วย และยังได้รับความนิ ยมอย่างมากในแต่ละประเทศที่ ได้ออกอากาศ
นอกจากนี้ โฮะ แฟมิลี่ยงั ได้รับรางวัล Regional Winner Best Comedy Program จากงาน Asian Academy Creative
Awards 2019 (infoquest, 2563) นอกจากนี้ Viu ยังมี แผนการทํางานร่ วมกับบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสื่ อในประเทศไทยอีก
หลายราย เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 GMM TV อมริ นทร์ทีวี และ Change 2561 ซึ่งจะช่วยให้ผผู ้ ลิตสื่ อในประเทศ
ไทยสามารถขยายตลาดสู่ ระดับนานาชาติได้เร็ วขึ้น ในปี 2565 Viu มีแผนที่จะสร้างออริ จินลั คอนเทนต์ทุกๆ ไตรมาส
และจะมีการผลิตออริ จินลั คอนเทนต์เกาหลีที่จะมีนกั แสดงไทยร่ วมแสดงด้วย (ประชาชาติออนไลน์, 2564)
WeTV ผูใ้ ห้บริ การ OTT ภายใต้การบริ หารของบริ ษทั เทนเซ็นต์ ประเทศไทย บริ ษทั ในเครื อเทนเซ็นต์
บริ ษทั ด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของจี นนั่นเอง และมี ความพยายามเป็ นศูนย์รวมความบันเทิ งของเอเชี ย โดยมี
จุดเด่นอย่างซี รีส์จีน และยังมีการผลิตซี รีส์ออริ จินัลไทยผ่านการร่ วมมือกับพันธมิตรชั้นนําของแต่ละประเทศ
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารสร้ า งประสบการณ์ ใ หม่ ใ ห้ กับ ผูช้ มในประเทศไทยด้ว ยการมอบความเอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ ผ่ า น
ประสบการณ์ร่วมแบบ Online-to-Offline เชื่อมโยงผูช้ มในระบบออนไลน์มาสู่ออฟไลน์ และการสร้างชุมชนผูช้ ม
ด้วยการจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งร่ วมกับศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงจากประเทศจีนที่มีผลงานอยูใ่ น WeTV (Manager Online,
2563)
ในปี 2563 WeTV ร่ วมมือกับผูผ้ ลิตสื่ อในประเทศไทยผลิต ฉลาดเกมส์ โกง เดอะซีรีส์ กํากับโดย พัฒน์
บุญนิ ธิพฒั น์ ซี รีส์ที่รีเมคจากภาพยนตร์ ชื่อเดียวกัน ทั้งนี้ WeTV จะเน้น 3 กลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ 1) การพัฒนา
คอนเทนต์ต์ คือ การผลิตออริ จินลั คอนเทนต์ต์ และการผลิตเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ต์ โดยเตรี ยมการผลิตออริ จินลั
คอนเทนต์ตภ์ าษาไทยเพิ่มอีก 12 เรื่ อง 2) การสร้างชุมชนแฟนคลับ เพื่อสร้างฐานผูส้ นับสนุนให้แข็งแรงมากขึ้น
3) นําเทคโนโลยีจากบริ ษทั แม่ในประเทศจีนมาประยุกต์ใช้กบั ประเทศต่างๆ ที่ให้บริ การอยู่
นอกจากนี้ แพลตฟอร์ มอื่นๆ ก็เริ่ มมีการผลิตออริ จินลั คอนเทนต์ตามมาแทบทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง LINE
TV Mello ของสถานี โทรทัศน์ช่อง 3 Bugaboo.tv ของสถานี โทรทัศน์ช่อง 7 และ VIPA.me ของสถานี โทรทัศน์
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Thai PBS จากจํานวนการสร้างออริ จินลั คอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้นของแต่ละแพลตฟอร์มรวมถึงการแข่งขันด้านการพัฒนา
เนื้อหายิง่ สะท้อนถึงการให้ความสําคัญของออริ จินลั คอนเทนต์ที่เพิ่มมากขึ้น

สรุ ป

การวางกลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้แนวคิด Glocalization ของ Netflix ที่ เริ่ มให้ความสําคัญกับเนื้ อหา
ท้องถิ่น ที่มีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ทําให้มีการผลิตออริ จินลั คอนเทนต์มากขึ้น แม้จะเป็ นการลงทุนที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อออกอากาศแล้วได้รับเสี ยงตอบรับในระดับดีเยีย่ ม ทําให้การผลิตออริ จินลั คอนเทนต์กลายเป็ น
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ ผูใ้ ห้บริ การ OTT ให้ความสําคัญมากขึ้น ประกอบกับแข่งขันในการให้บริ การ OTT ใน
ประเทศไทยมีความเข้มข้นมากขึ้น ผูใ้ ห้บริ การแต่ละรายย่อมต้องหากลยุทธ์ที่สามารถกระตุน้ ความสนใจจาก
ผูใ้ ช้บริ การ ผูผ้ ลิตสื่ อเองต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวคิด Glocalization ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางาน
เพื่อผลิตผลงานที่ตอบสนองความต้องการของทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูช้ ม
การเผยแพร่ ผลงานของคนไทยผ่านแพลตฟอร์ ม OTT ยังเป็ นการยกระดับผลงาน และเป็ นช่องทางใน
การเผยแพร่ ผลงานไปในระดับนานาชาติได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เนื่ องจากแพลตฟอร์ มต่างๆ ไม่ได้ให้บริ การเฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยงั การออกอากาศไปในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งทําให้เข้าถึงผูช้ มได้มากขึ้น
ดังนั้น ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่ โรงภาพยนตร์ ยงั ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ และการที่
ผูใ้ ห้บริ การ OTT หันมาให้ให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การผลิตออริ ริจินลั คอนเทนต์มากขึ้น ประกอบกับค่าบริ การ
ที่ถูกลง ทําให้ผรู ้ ับบริ การสามารถเข้าถึงบริ การได้ง่ายขึ้น การเลือกเผยแพร่ ภาพยนตร์ ผ่านแพลตฟอร์ ม OTT จึง
เป็ นทางออกที่ดีในสถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสําหรับผูผ้ ลิตสื่ อในประเทศไทยที่มองเห็นว่าการร่ วมผลิตออริ จินลั คอนเทนต์เป็ นทางออก
ที่ดีในสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19 ในปั จจุบนั ผูผ้ ลิตสื่ อจําเป็ นต้องศึกษาความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ก่อนวางแผนการผลิต เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การแต่ละแพลตฟอร์ มมีกลุ่มเป้ าหมายแตกต่างกัน และผูช้ มเองมีความ
หลากหลายอย่างมาก โดยเฉพาะหากต้องการขยายฐานผูช้ มในต่างประเทศ ยิง่ จําเป็ นต้องศึกษาผูช้ มในต่างประเทศ
เพื่อทําความเข้าใจบริ บทของผูช้ ม ทั้งด้านรสนิ ยม ด้านวัฒนธรรม และบริ บทด้านอื่นๆ และรวมถึงเทคโนโลยี
ด้านการผลิต การออกอากาศ และการรับชม ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ดังนั้น การทําความเข้าใจกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปจะช่วยให้ผผู ้ ลิตมีทางเลือกในการสร้างสรรค์งานมากขึ้น เพราะเนื้อหาบางประเภทอาจต้องอาศัย
เทคโนโลยีที่ล้ าํ สมัยในการสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษทางภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าเรื่ อง และเพื่ออรรถรสใน
การรับชมนัน่ เอง
นอกจากผูผ้ ลิตสื่ อแล้ว การส่ งเสริ มจากภาครัฐเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ควรเข้ามี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
การผลิ ตเนื้ อหา การอํานวยความสะดวกด้านกฎหมาย หรื อเป็ นที่ ปรึ กษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เช่ น
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ และการผลิตสื่ อที่สามารถเผยแพร่ ในระดับนานาชาติยงั เป็ นการสร้างรายได้ให้ประเทศอีกด้วย
รวมถึงแม้แต่การเป็ นสื่ อกลางในการเจรจา เพื่อการรวมกลุ่มของผูผ้ ลิตสื่ อในระดับภูมิภาค ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ ม
การผลิตสื่ อมีความเข้มแข็งในระดับภูมิภาคได้อีกด้วย
สําหรับผูศ้ ึกษาด้านสื่ อสารมวลชน และการตลาดควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
ความต้องการและรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออก
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เฉี ยงใต้ เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้ างสรรค์เนื้ อหา และการผลิ ตเนื้ อหาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ
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บทความเรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ เป็ นสาเหตุ ของการทําให้ บ ทบาทสื่ อ กระแสหลัก
ถูกลดทอนความเป็ นมืออาชี พในการรายงานข่าว โดยการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของสื่ อ การนําเสนอประเด็น
ข่าว เสี ยงสะท้อนบทบาทสื่ อจากนักวิชาการ นักวิชาชี พสื่ อ และประชาชน รวมทั้งศึ กษาชุดความรู ้นิเทศศาสตร์
พบว่าปั จจัยที่ ส่งผลทําให้คุณค่าความเป็ นมืออาชี พของสื่ อกระแสหลักถูกลดทอนลงนั้น มาจากปั จจัยหลักและ
ปั จจัยรอง ดังนี้
ปั จ จัย หลัก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู งต่ อ การลดทอนความเป็ นมื อ อาชี พ ของสื่ อ คื อ อํานาจรั ฐ และอํานาจทุ น
ส่วนปั จจัยรองที่มีผลทางอ้อม ได้แก่ องค์กรสื่ อและนักข่าว การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคสื่ อ การหลอมรวมทาง
ดิจิทลั ของอุตสาหกรรมข่าว
เมื่อทราบปั จจัยที่เป็ นสาเหตุดงั ที่กล่าวมาแล้ว การจะทําให้องค์กรสื่ อกระแสหลักอยูร่ อดอย่างมีศกั ดิ์ศรี
ไม่ถูกด้อยค่าความเป็ นมืออาชีพจึงควรยึดหลักจรรยาบรรณและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชีพสื่ อมวลชน การปรับตัวต่อ
การหลอมรวมสื่ อ การศึกษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลของผูบ้ ริ โภคสื่ อ และการส่ งเสริ มศักยภาพความเป็ นมืออาชี พของ
นักข่าว
คําสําคัญ: สื่ อกระแสหลัก, ความเป็ นมืออาชีพ, การลดทอน

ABSTRACT

The objective of this article is to study the factors behind the diminishing of the mainstream media’s
professionalism in news reporting. The study investigated the media situation, news presentation, commentary
on the media’ s role from academics, media professionals, and the public, as well as other bodies of
communication arts knowledge.
The study found that there were primary and secondary factors. The primary factors that had the
greatest influence on media professionalism was the power of the state and capital. The secondary factors that
had an indirect effect included media and journalist organizations, the changing of consumer media
consumption, and the digital media convergence of the news industry.
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In light of these factors, if the mainstream media is to maintain its professionalism and dignity, it must
implement code of ethics and morality for media, adaptive thinking for media convergence, consumer media
consumption analytics and support reporter professional ability.
Keywords: Mainstream Media, Professionalism, Diminish

1. บทนํา

ปรากฏการณ์ หนึ่ งที่ เกิ ดขึ้นจากการพาดหัวข่าว และข้อถกเถียงในแวดวงสื่ อสารมวลชนในปั จจุบนั ที่
โดดเด่น คือ การที่มีการตั้งคําถามเชิงประชดประชันกับสื่ อกระแสหลักว่า “สื่ อมีไว้ทาํ ไม” โดยเฉพาะหลังการชุมนุ ม
ทางการเมือง มักมีเสี ยงสะท้อนหนึ่ งจากประชาชนที่ อยู่ในเหตุการณ์ ต่างได้พูดถึงสื่ อหลักว่า มีการทําหน้าที่ สื่อ
มืออาชีพหรื อไม่ ในขณะเดียวกันในการเสนอข่าวเหตุการณ์เดียวกันนั้น ทางนายกรัฐมนตรี ก็มกั ถามสื่ อเช่นกันว่า
เสนอแต่เจ้าหน้าที่ ใช้ความรุ นแรงกับผูป้ ระท้วงฝ่ ายเดี ยวไม่เสนออีกฝ่ ายว่าใช้ความรุ นแรงด้วย คําถามที่ เกิ ดขึ้น
ดังกล่าวอาจสร้างความเจ็บปวดใจให้กบั สื่ อที่ทาํ หน้าที่อย่างมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพจํานวนหนึ่ง
หากพิจารณาการเสนอข่าวในทุกวันนี้ คงปฏิ เสธไม่ได้วา่ การรายงานข่าวบนสื่ อหลักสถานี โทรทัศน์ที่
เป็ นรายการข่าวเสนอข่าวประเภทข่าวชาวบ้าน ข่าวอาชญากรรม เป็ นส่วนใหญ่ อาทิ ข่าวทะเลาะกันเพราะสุนขั กัด
กัน ข่าวสามีภรรยาหึ งกันฆ่ากันตาย ข่าวคนเสพยาจนเกิดอาการหลอนทําร้ายหรื อฆ่าพ่อแม่ ข่าวข่มขืน และยิง่ ไป
กว่า นั้น คื อ การเสนอข่ า วในลัก ษณะติ ด ตามชี วิต ความเป็ นอยู่แ บบข้ามเดื อ นข้า มปี ของข่ า วลุ ง พล รวมถึ ง
การรายงานข่าวจากคนร้ายกลายมาเป็ นฮีโร่ ซึ่ งการเสนอข่าวเหล่านี้ สะท้อนว่าสื่ อกระแสหลักยังมิได้ทาํ หน้าที่ใน
ฐานะสื่ อที่มีความเป็ นมืออาชีพดังที่ เทพชัย หย่อง (2564) ให้ทศั นะว่า “นักข่าวทําหน้าที่แยกขยะออกจากข้อมูลที่
มีประโยชน์ แล้วเอาขยะมาทําข่าว ทุกวันนี้ เรามีข่าวแบบนี้ที่เราสงสัยว่าเป็ นข่าวได้อย่างไร”
กล่าวได้วา่ การนําเสนอข่าวของสื่ อกระแสหลักส่ วนใหญ่เน้นเรื่ องเร้าอารมณ์ความรู ้สึก ซึ่ งเป็ น 1 ใน
ความสําคัญของการเสนอข่าวเชิงปริ มาณตามผลงานวิจยั ของพรรณราย พิทกั ษ์พงศ์ (อ้างถึงใน การดา ร่ วมพุ่ม,
2557: 39) ที่พบว่า คุณค่าข่าวที่สื่อหนังสื อพิมพ์เชิงปริ มาณ 3 ชื่อฉบับ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด) ให้ความสําคัญใน
การเสนอข่าว 4 ประการ คือ ความเร้าอารมณ์ ผลกระทบ ความใกล้ชิด และความสดใหม่ ข่าวที่เสนอเกี่ยวกับเด็ก
มักออกมาในรู ปของข่าวที่เด็กตกเป็ นเหยื่อ การถูกทารุ ณกรรม การทะเลาะตบตี ฯลฯ ซึ่ งสื่ อให้เห็นการพิจารณา
องค์ประกอบคุณค่าข่าวในเชิงเร้าอารมณ์ค่อนข้างชัดเจน
คําถามที่เกิดขึ้นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อสงสัยต่อความเป็ นมืออาชีพของสื่ อกระแสหลักที่มุ่งเป้ าไป
ที่สื่อโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ ประชาชนให้ความเชื่อถือในการติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในสถานการณ์วกิ ฤตของการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสถานการณ์การประท้วงทาง
การเมืองว่าสื่ อกระแสหลักดํารงบทบาทและทําหน้าที่ของสื่ อตามมาตรฐานมืออาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพมาก
น้อยเพียงไร สื่ อกระแสหลักสามารถเป็ นที่พ่ ึงของประชาชนในการเสนอความจริ ง ไม่ทาํ ให้ประชาชนหันไปหา
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสาระจากสื่ อออนไลน์หรื อสื่ อสังคมแทนที่สื่อกระแสหลัก ทั้งหมดจึงเป็ นที่มาของการศึกษา
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุส่งผลทําให้บทบาทสื่ อกระแสหลักถูกลดทอนความเป็ นมืออาชีพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทําให้สื่อกระแสหลักถูกลดทอนความเป็ นมืออาชีพ
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3. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการลดทอนความเป็ นมืออาชีพของสื่ อกระแสหลัก

ในการศึกษาเรื่ องความเป็ นมืออาชี พของสื่ อกระแสหลัก จากงานของพีระวัฒน์ อัฐนาค และพิรงรอง
รามสูต (2559: 21) ให้ความหมายเกี่ยวกับสื่ อกระแสหลัก (Mainstream Media) หมายถึง สื่ อมวลชนที่พิจารณาจาก
ความเป็ นเจ้าของสื่ อนั้นๆ (Ownership) มีขนาดใหญ่ จัดรู ปองค์กรแบบบริ ษทั อันมีเป้ าหมายทางธุ รกิ จ เน้นผล
กําไร วัดความสําเร็ จจากความนิ ยม (Rating) เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ส่ วนความเป็ นมืออาชี พนั้นมี
มาตรฐานวิชาชี พจากงานของบิล โควอช (Bill Kovach) และทอม โรเซ็นเทรี ยล (Tom Rosenstiel) (สุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ,
2559: 11-12) กําหนดความเป็ นมืออาชีพของสื่ อประกอบด้วย การมีพนั ธะกรณี ต่อการนําเสนอความจริ ง ความภักดีต่อ
พลเมือง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวก่อนนําเสนอเสมอ การคํานึ งถึงเสรี ภาพในการนําเสนอข้อมูล
ข่าวอยูเ่ สมอ ความมีเสรี ภาพในการเฝ้าระวังการใช้อาํ นาจของกลุ่มอํานาจที่ส่งผลกระทบต่อพลเมือง การเป็ นเวที
การวิพากษ์วิจารณ์ และยินดีรับฟั งความคิดเห็ นที่ แตกต่างและหลากหลาย ความมุ่งมัน่ นําเสนอข้อมูลข่าวทั้งที่ มี
ความน่าสนใจและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมีนยั สําคัญ การให้น้ าํ หนักข่าวที่ครอบคลุมและสัดส่วนที่เหมาะสม
การแสดงออกทางจิตสํานึ กรับผิดชอบในวิชาชีพอย่างเสรี และตระหนักถึงสิ ทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง
ในด้านข่าวสาร
นอกจากนี้ ในการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และงานวิชาการในแวดวงสื่ อสารมวลชน
ทั้งสายวิชาการและวิชาชี พ เกี่ยวกับความสําคัญ บทบาทหน้าที่ ของสื่ อมวลชนกระแสหลัก แนวคิดเกี่ ยวกับข่าว
คุณค่าข่าว และชุดความรู ้นิเทศศาสตร์ ทําให้สามารถวิเคราะห์ เกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการลดทอนความเป็ น
มืออาชีพของสื่ อกระแสหลัก ดังต่อไปนี้
ปั จจัยหลักที่ มีอิทธิ พลสู งต่อการลดทอนความเป็ นมื ออาชี พของสื่ อกระแสหลัก ประกอบด้วย ปั จจัย
อํานาจรัฐ และปั จจัยอํานาจทุน
ปัจจัยอํานาจรัฐ
ในแนวคิดความเชื่ อเกี่ ยวกับเสรี ภาพที่ สําคัญที่ สุด คือเสรี ภาพทางการเมือง องค์กรและคนทํางานสื่ อ
หนังสื อพิมพ์ทาํ หน้าที่คอยจับจ้องมองดูการทํางานของรัฐที่มีอาํ นาจมาก โดยมองว่า
ผูใ้ ดมีอาํ นาจ ผูน้ ้ นั จะเสพติดในอํานาจ และมีแนวโน้มจะสั่งสมอํานาจให้มากขึ้น จึงต้องทําหน้าที่เป็ นหู
เป็ นตาแทนประชาชน คอยตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทรยศต่อประชาชน แม้วา่ สื่ อจะไม่สามารถไปหยุดยั้งรัฐบาลได้
โดยตรง แต่สื่อสามารถเอาความไปบอกประชาชนซึ่ งมี อาํ นาจในการโค่นล้มรัฐบาลได้ ดังนั้น รัฐบาลจึ งต้อง
ตระหนักรู ้อยูต่ ลอดเวลาว่าตนถูกเฝ้าระวังโดยสื่ อ จึ งต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งมวล
(สุกญั ญา สุดบรรทัด, 2550: 136-137)
ซึ่ งรัฐมองเห็ นบทบาทการเป็ นหมาเฝ้ าบ้าน (Watchdog) ของสื่ อในการทําหน้าที่ คอยระแวดระวังภัย
แก่ประชาชนและสังคม ทําให้รัฐบาลในทุ กยุคทุ กสมัยพยายามกดทับความสําคัญและคุณค่าการทําหน้าที่ เป็ น
สื่ อมืออาชีพ โดยอาศัยกลวิธีในการใช้อาํ นาจทางตรงที่เห็นชัดเจนและปรากฏบ่อยเมื่อรัฐบาลเริ่ มไม่มีเสถียรภาพ
คือการออกกฎหมายบังคับใช้กบั สื่ อ และการใช้วธิ ี การทางอ้อมโดยการให้ตวั แทนไปคุยส่ วนตัวหรื อการบอกไป
ที่ผบู ้ ริ หารองค์กรสื่ อนั้นๆ เป็ นกรณี ๆ ไป
ดัง ที่ ป รากฏเป็ นข่ าวเรื ่ อ งข้อ กํา หนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุ ก เฉิ น ฯ ฉบับ ที ่ 27 และ
ข้อ กําหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุ ก เฉิ น ฯ ฉบับ ที ่ 29 ที ่อ อกมาปิ ดช่อ งว่างของกฎหมายที ่มีอ ยู่
ปั จจุบนั ซึ่ งมีขอ้ จํากัดในการบังคับใช้ จนทําให้องค์กรวิชาชีพ สื่ อ ประกอบด้วย สภาการสื่ อมวลชนแห่ งชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและ
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โทรทัศน์ไทย สมาคมผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่ อมวลชนไทย ยื่นหนังสื อถึงนายกรัฐมนตรี วา่
องค์กรวิชาชีพมีขอ้ ห่ วงใยและความวิตกกังวล ในการที่ภาครัฐได้มีการออกประกาศข้อกําหนดฉบับที่ 27 และ
ข้อกําหนดฉบับที่ 29 องค์การสื่ อมองว่า หน่วยบังคับใช้กฎหมายอาจใช้เป็ นโอกาสในการตีความเจตนารมณ์
นําไปสู่ การปิ ดกั้นการนําเสนอข่าวของสื่ อมวลชนหรื อการแสดงความเห็นของประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีกรณี กลุ่มสื่ อมวลชนและภาคประชาชนลุกขึ้ นมาดําเนิ นการยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุท ธ์
จันทร์ โอชา เป็ นคดีต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขดําที่ พ3618/2564 ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาเพิกถอนข้อกําหนดที่
ออกตามความในมาตรา 9 แห่ งพระราชกําหนด การบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29)
ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 พร้อมยื่นคําร้องขอให้ศาลไต่สวนคําร้องขอคุ ม้ ครองชัว่ คราวในกรณี ฉุกเฉิ นโดยขอให้
ศาลมีคาํ สั่งระงับการบังคับใช้ขอ้ กําหนดดังกล่าวและห้ามมิให้นาํ มาตรการ คําสั่ง หรื อการกระทําใดๆ ที่สั่งการ
ตามประกาศดังกล่าวมาใช้กบั ฝ่ ายโจทก์ ประชาชน และสื่ อมวลชน ไปจนกว่าศาลจะมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดใน
คดี นั้นประกอบด้วย 12 องค์กรที่ร่วมเป็ นโจทก์ฟ้องนายกรัฐมนตรี The Reporters, Voice TV, The Standard,
The Momentum, THE MATTER, ป ร ะ ช าไ ท , Dem All, The People, way magazine, echo, PLUS SEVEN
และกลุ่มประชาชนเบียร์ เพราะโดยหลักแล้วสื่ อมวลชนจะต้องมีเสรี ภาพในการนําเสนอข่าวสารซึ่ งได้ รับรอง
ตามรัฐธรรมนูญ การจํากัดเสรี ภาพจากข้อกําหนดดังกล่าวเท่ากับ เป็ นการจํากัดเสรี ภาพในการเสนอข่าวด้วย
ความจริ งอย่างตรงไปตรงมา (BBC NEWS, 2564)
กรณี แ ถลงการณ์ 4 องค์ก รวิช าชี พ สื่ อ เรื่ อ ง หยุด พ.ร.ก.ฉุ ก เฉิ น ลิ ด รอนเสรี ภ าพสื่ อ เนื้ อ หาระบุ ว่า
การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น) อ้างเหตุการณ์
ชุมนุ มที่ เกินขอบเขต ก่อความรุ นแรงโดยกลุ่มผูท้ ี่ ไม่ประสงค์ดี จนประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสี ยชี วิต อีกทั้ง
การเสนอข้อมูล ข่าวสารในสื่ อต่างๆ ในทางที่ยยุ ง บิดเบือน สร้างความแตกแยก ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ นับเป็ นการส่ งสัญญาณที่ รัฐบาลอาจออกข้อกําหนด ในลักษณะที่ เป็ นการลิ ดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพของ
สื่ อมวลชน เช่น การห้ามนําเสนอข่าว การจําหน่ าย หรื อทําให้แพร่ หลายซึ่ งหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ หรื อสื่ ออื่ นใดที่ มี
ข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรื อข้ออ้างว่าสื่ อมีเจตนาบิดเบือนข้อมูล ข่าวสารทําให้เกิ ด
ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ ฉุกเฉิ นนั้น องค์กรวิชาชี พสื่ อมวลชนทั้ง 4 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมนักข่าว
นักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชี พข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
และสภาการหนังสื อพิมพ์แห่ งชาติ มีความเห็ นร่ วมกันว่า การใช้อาํ นาจเช่นนี้ ยิ่งจะสร้างความขัดแย้งให้สังคม
มากขึ้น และอาจนําไปสู่การลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพของสื่ อมวลชนซึ่งขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง
ดังนั้น การที่รัฐใช้อาํ นาจในการออกกฎหมายบังคับ จึงเป็ นการลดทอนคุณค่าความเป็ นสื่ อมืออาชีพใน
การทําหน้าที่ เป็ นหู เป็ นตาแทนประชาชน คอยตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล สร้างการรับรู ้ข่าวสารรอบด้าน
ของประชาชนไปด้วย และที่ สําคัญก็คือ เมื่อเสรี ภาพสื่ อถูกลิดรอน เสรี ภาพประชาชนก็หายไป เมื่อรัฐห้ามนําเสนอ
ข่าวที่ สร้างความหวาดกลัว ย่อมจะกระทบต่อการนําเสนอข่าวที่ ควรจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน
ดังทัศนะของสื่ อมวลชน จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ได้กล่าวเรื่ องนี้ความตอนหนึ่งว่า
สื่ อทําหน้าที่รับใช้ประชาชนในด้านของข้อมูลข่าวสาร เมื่อสื่ อไม่สามารถจะค้นหา ไถ่ถาม ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารมาได้ หรื อแม้กระทัง่ ถูกบังคับโดยตรงโดยอ้อมให้ไม่สามารถออกมาทําหน้าที่ได้ สิ่ งที่จะทําให้กบั
ประชาชนมันก็ไม่สามารถให้ได้แล้ว เราก็คือกลไก ถ้าถูกทําลายกลไกไม่สามารถเดินไปถึงประชาชนได้แล้วใน
การเอาสารไปถึงผูร้ ับ สื่ อในแง่ของวิชาชี พ เราเข้าถึงแหล่งข่าว ข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าประชาชนโดยทัว่ ไป
เพราะฉะนั้นถ้าตัดตอนเรา ตัวสารมันก็ไม่ถูกตรวจสอบ ค้นหา ค้นคว้า มันก็ทาํ ให้ประชาชนมี โอกาสน้อยลง
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ไปถึงไม่มีเลย ที่ จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน โดยที่ เรายังยํ้าอีกว่าการทํางานของสื่ อ ต้องถูกตรวจสอบ
เสมอ (The MATTER Team, 2564)
กล่าวได้วา่ ปั จจัยอํานาจรัฐในกรณี ดงั ที่กล่าวมาย่อมส่ งผลต่อการทําหน้าที่ตามมาตรฐานความเป็ นมืออาชีพ
ทั้ง ในส่ ว นความมี เสรี ภ าพในการเฝ้ า ระวัง การใช้อ ํา นาจของกลุ่ ม อํา นาจที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ พลเมื อ ง และ
การตระหนักถึ งสิ ทธิ และความรับผิดชอบของพลเมืองในด้านข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีพนั ธะกรณี ต่อ
การนําเสนอความจริ งของการเป็ นสื่ อกระแสหลักที่ประชาชนให้ความเชื่อถือ
ปัจจัยอํานาจทุน
การอยู่รอดของอุตสาหกรรมสื่ อและข่าวสารมีผลมาจากการขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิ ยม การบริ โภค
นิยมที่ทาํ ให้นกั ธุรกิจการค้าและระบบโฆษณาเข้ามามีบทบาทครอบครองอํานาจในการกํากับสื่ อ ส่งผลกระทบต่อ
การทําหน้าที่ในฐานะเป็ นนายประตูขา่ วสาร (Gatekeeper) ที่ยดึ หลักการทําหน้าที่อย่างมืออาชีพเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน โดยการกลัน่ กรองข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้านผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเพื่อให้ประชาชนเป็ น
คนตัดสิ น
อํานาจทุนปรากฏให้เห็ นชัดเจนยิ่งขึ้นในยุคดิ จิทลั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข่าวบนหนังสื อพิมพ์ที่เป็ น
สื่ อกระแสหลักซึ่งดําเนิ นธุรกิจแบบมีรายได้ที่มาจากการโฆษณาเป็ นหลัก เมื่อเกิดการลดลงอย่างมากของเม็ดเงิน
โฆษณาจึ งกระทบกับการอยู่รอด จนเกิ ดการปรับโครงสร้างขนานใหญ่ เกิ ดสถานการณ์ ธุรกิ จหนังสื อพิมพ์เลิก
ผลิตและปิ ดตัวลงจํานวนมาก หลายองค์กรข่าวต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอด ในการเรี ยกความนิ ยม (Rating) เพื่อเป็ น
ตัวเลือกของสิ นค้าแบรนด์ต่างๆในการซื้อเวลาหรื อพื้นที่โฆษณา หรื อการให้นกั ข่าวมาขายโฆษณา หาผูส้ นับสนุน
(Sponsor) ซึ่ งขัดกับจรรยาบรรณวิชาชีพสื่ อ ส่ งผลในการทํางานที่ไม่อิสระ และเป็ นการลดคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นสื่ อ
นอกจากนั้น ผลกระทบจากรายได้ที่เหื อดหายไป ย่อมส่ งผลต่อทรัพยากรในองค์กรและสถานี ข่าวลดลง ทําให้
การตรวจสอบแหล่งข่าวและข้อมูล รวมทั้งการรายงานข่าวภาคสนามลดลงตามไปด้วย รวมทั้งการโฆษณาที่เป็ น
Native advertising ที่เป็ นเนื้ อหาโฆษณาที่เขียนลอกเลียนรู ปแบบเนื้ อหาในสื่ อแฝงเข้าไปอยูใ่ นเนื้อหาต่างๆ ที่ไม่รู้
ว่าเป็ นโฆษณาจนกว่าอ่านหรื อดูจบโดยไม่ระบุการได้รับเงินสนับสนุน และการพาดหัวข่าวที่หลอกให้คลิกเข้าไป
ชม (Clickbait) ทําให้เสี่ ยงต่อการทําลายความน่าเชื่อถือของประชาชนผูร้ ับสารมากยิง่ ขึ้น
จะเห็นว่าปั จจัยอํานาจทุนมีอิทธิ พลสู งต่อการทําให้สื่ออยูร่ อด แต่ขณะเดียวกันก็เสี่ ยงต่อการดํารงรักษา
ความเป็ นมื อ อาชี พ ของสื่ อ ด้ว ยเช่ น กัน ประเด็ น นี้ มี ม านานแล้ว ดัง ที่ ส ะท้อ นจากนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์อ าวุโ ส
สุภา ศิริมานนท์ (สุกญั ญา สุดบรรทัด, 2550: 139) ได้กล่าวไว้วา่
นักหนังสื อพิ ม พ์จะต้องไม่ เหมื อนพ่อ ค้าหรื อผูป้ ระกอบการอาชี พ อื่ น ๆ ความสําเร็ จของเขาวัด ด้ว ย
ชื่อเสี ยง (Honors)ไม่ใช่ดว้ ยเงิน…หนังสื อพิมพ์ท้ งั หลายย่อมถือเอาสาธารณประโยชน์เป็ นธรรมจริ ยา แต่ถา้ เมื่อไร
หนังสื อพิมพ์ถือปั จเจกประโยชน์แล้วทําข่าวเพื่อหลอกลวงประชาชนให้ตายใจและเห็ นดี เห็ นงามคล้อยตามไป
ด้วยหรื อให้ตื่นตระหนกเพื่อให้เอกชนหรื อร้านค้าได้ประโยชน์ เมื่อนั้นแล้วระฆังแห่งชัว่ โมงที่เศร้าที่สุดก็จะยํ่าขึ้น
ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี วฒั นธรรมสื่ อ (Media Culture Theory) ที่ มองว่า สื่ อมวลชนเป็ นสถาบันที่ผลิต
วัฒนธรรมของสังคมที่สาํ คัญที่สุด เมื่อสื่ อมวลชนทํางานด้วยแรงผลักดันทางธุรกิจเป็ นหลัก กฎระเบียบที่ควบคุม
วิธีการปฏิบตั ิของสื่ อมวลชนจึงเป็ นการเล่นกับอารมณ์ ความรู ้สึก ความสนใจแบบมนุษย์ (Human interest) ที่ง่าย
ต่อการขายและการทํากําไร ผลผลิตที่สะท้อนออกมาจากสื่ อมวลชนจึงเป็ นเรื่ องของการกระตุน้ อารมณ์ความรู ้สึก
ทั้งหลาย แทนการยกระดับเชิงภูมิปัญญาแบบที่วฒั นธรรมดั้งเดิมเคยทําอยู่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2550: 48)

1499

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ปัจจัยรองที่มีผลทางอ้อม ได้แก่ องค์กรสื่ อและนักข่าว การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคสื่ อ การหลอมรวม
ทางดิจิทลั ของอุตสาหกรรมสื่ อ
องค์ กรสื่อและนักข่ าว
ในสถานการณ์ วิกฤตที่ เกิ ดขึ้นหลายๆ ครั้งที่ ผ่านมาที่ พ่ ึงสําคัญหนึ่ งของสังคม คื อ การทําหน้าที่ ของ
องค์กรสื่ อและนักข่าว แต่สิ่งที่เกิดในปั จจุบนั เป็ นคําถามของกลุ่มที่เรี ยกร้องประชาธิ ปไตย ความเป็ นธรรมจากรัฐ
และความเสมอภาคเท่าเทียมในการรับบริ การวัคซี นป้ องกันโควิด-19 จากรัฐบาล การที่ สื่อบางสํานักเลือก ‘ปิ ดปาก’
ตัวเอง โดยไม่มีข่าวเหล่านี้ บนพื้นที่สื่อ หรื อนโยบายขององค์กรสื่ อที่เกี่ ยวพันกับการดําเนิ นธุ รกิ จสื่ อแต่ละแห่ ง
ผูบ้ ริ หารบางองค์กรสื่ อเสนอแนะให้นักข่าวหันไปทํา “ข่าวอื่นที่ ชาวบ้านสนใจ” มากกว่าการเมือง ไปจับข่าวที่
ทํายอดการเข้าชมการ Like ทําให้สังคมวิจารณ์การทํางานของสถาบันสื่ อ เกิ ดกระแสติดแฮชแท็ก #แบนสื่ อหลัก
และ #สื่ อมีไว้ทาํ ไมในสื่ อสังคม เพื่อเรี ยกร้องให้สื่อนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ครบถ้วนทุกมุม ในทัศนะของ
เทพชัย หย่อง เห็นว่า สื่ อมวลชนต้องมีหน้าที่ในการเป็ นเวทีกลางกระตุน้ ให้คนแสดงความคิดเห็นแบบนี้ เพราะถ้า
ไม่มีเวทีแบบนี้ เขาก็จะไปพูดกันตามเวทีต่าง ๆ อย่างที่เราเห็นก็เกิดความอัดอั้นตันใจ แล้วก็ไปพูดในสิ่ งที่อาจจะ
เกินเลย มีอารมณ์ เพราะถูกปิ ดกั้น (เทพชัย หย่อง, 2564)
นอกจากนั้น ท่ ามกลางภาวะความปั่ น ป่ วนของข้อ มู ล จํานวนมากมายในการสื่ อ สารยุค ดิ จิ ทัล เป็ น
อุปสรรคหนึ่ งในการตรวจสอบขององค์กรสื่ อและนักข่าวว่าอะไรคือความจริ ง เนื่ องเพราะจรรยาบรรณข้อหนึ่ ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการหาข้อมูลและการตรวจสอบความจริ งเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งทําให้การรายงานข่าว
ของสื่ อกระแสหลักแตกต่ างจากการเสนอข่าวของสื่ อประเภทอื่ น ๆ องค์ก รสื่ อและนักข่าวในฐานะของผูเ้ ล่ า
ความจริ งที่ ตอ้ งยึดกรอบการทํางานสําหรับการสร้างต้นแบบการรายงานข่าว ที่ เน้นความน่ าเชื่ อถือและแสดง
ความรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประชาชนผูร้ ับข่าวสาร
เรื่ องนี้ มีขอ้ คิดที่ดีและตรงประเด็นจากข้อคิดเห็นของสุ ทธิชยั หยุน่ ในวันอําลาเนชัน่ ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 กล่าวถึงการทําหน้าที่ของคนทําสื่ อว่า
ตั้งแต่ยคุ ที่ผมคิดว่า Long-form journalism คือ การรายงานข่าวที่ละเอียดรอบด้าน เจาะลึกให้โอกาสทุกฝ่ าย
ที่จะได้พูด แล้วก็ให้คนดูอ่านตัดสิ นเองมันเปลี่ยนไป ทุกวันนี้ คนทําสื่ อพยายามอยากจะให้คนเชื่ อตัวเอง แล้วก็
ไม่เชื่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งอันนี้ทาํ ให้ค่านิยมหรื อคุณค่าของการทําสื่ อสารมวลชนผมคิดว่ามันด้อยไป มันไม่ใช่เป็ นคน
ที่ทาํ หน้าที่เป็ นกระจกส่องสังคม กระจกมันต้องส่ องแล้วให้มนั สะท้อนตามที่มนั เป็ นอยู่ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ เรา
กําลังใช้กล้องขยาย แล้วก็ส่องเฉพาะจุดที่เราอยากจะส่อง แล้วมันก็จะขยายจุดเฉพาะจุดที่เราต้องการขยาย ซึ่งมันก็
ทําให้สังคมที่ ควรจะได้ประโยชน์จากการทําหน้าที่ ตรงนี้ มนั หายไปพอสมควร หลักการทําสื่ อที่ ถูกต้องนั้น คือ
การเคารพในหน้าที่ ไม่ใช่ตามกระแสอย่างเดี ยว การรักษาคุณภาพ Quality Journalism สําคัญมาก เพราะการแข่งขัน
ทุกวันนี้ มนั ทําให้คุณภาพของคนข่าวมันด้อยคุณภาพลงไปมาก ไม่ได้มองว่าจิตสํานึกจริ งๆ ของคนทําข่าวนั้น คือ
การพยายามทําให้สังคมดีข้ ึน และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม แต่จะตามกระแส ขอให้มีคนกดไลค์เยอะๆ ขอให้มีคน
แชร์ เยอะๆ แล้ว นั่น คื อ ความสําเร็ จ หรื อ นั่ น คื อ ฉั น ประสบความสํา เร็ จ แล้ว อัน นั้ นคิ ด ว่าเป็ นอัน ตรายมาก
(เวิร์คพอยท์, 2562)
การเปลีย่ นแปลงของผู้บริโภคสื่อ
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผูบ้ ริ โภคสื่ อมีความต้องการติดตามข่าวสารข้อมูล
จากสื่ อหลักสู งขึ้น โดยข่าวเป็ นเนื้อหาประเภทเดียวที่ยงั คงได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะช่วงโควิดคน
สนใจข่าวสารกันมาก ทําให้คนเข้ามาติ ดตามข่าวมากขึ้ น คนให้ความสนใจและติ ดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิ ด
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แต่ประเภทข่าวที่คนนิยมเพิ่มขึ้น จะเป็ น ‘ดราม่า นิ วส์’ ซึ่งสถิติจาก We Are Social พบว่า คนไทยใช้โซเชียลมีเดีย
เป็ นช่ องทางหลักในการอัพเดทข่าวเป็ นอันดับ 1 ของโลกในปี 2564 หรื อคิดเป็ น 78% และกว่า 91% อ่านข่าว
ออนไลน์มากเป็ นอันดับสองของโลก ใช้ "Facebook" มากเป็ นอันดับ 8 ของโลก โพสต์เฟซบุ๊ก เฉลี่ ยคนละ 11
ครั้งต่อเดื อนและคอมเมนต์บนเฟซบุ๊ก เฉลี่ย 8 ครั้งต่อเดื อน ขณะที่ ยังเหนี ยวแน่ นกับ YouTube คนไทยใช้มาก
เป็ นอันดับ 18 ของโลกในปี นี้ ใช้ Instagram มากเป็ นอันดับ 16 ของโลก (กรุ งเทพธุรกิจ, 2564)
แต่ที่น่าตกใจ คือ ความสามารถในการรับมือกับ fake news และข้อมูลข่าวสารที่ ผิดพลาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นเด็กอายุ 15 ปี จากทัว่ โลก กลับพบว่าความสามารถในการรับมือกับ fake news และข้อมูลข่าวสารที่เด็กไทย
มีศกั ยภาพตํ่ามากโดยอยูใ่ นอันดับ 76 จาก 77 ประเทศทัว่ โลกที่ทาํ การประเมิน (ไทยโพสต์, 2564)
สื่ อทางช่องทางออนไลน์ (Social Media) ได้มีบทบาทมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเป็ นสื่ อหลักในอนาคต
จากความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายของประชาชน รู ปแบบการผลิตข่าวสารและผูน้ าํ เสนอข่าวสารที่
เปลี่ยนแปลงไป ช่องทางการนําเสนอข่าวสารที่ เพิ่มมากขึ้น ทุกคนสามารถเป็ นผูน้ าํ เสนอข่าวสารได้ผ่าน Social
Media ทําให้เกิดกลุ่มคนที่มีชื่อเสี ยงในโลกออนไลน์ (Influencer) จากต้นทุนในการสร้างสื่ อที่นอ้ ย สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้จาํ นวนมาก
บทบาทของผูบ้ ริ โภคสื่ อเป็ นได้ท้ งั ผูผ้ ลิต (Creator) ผูน้ าํ เสนอ (Sender)และผูบ้ ริ โภค (Receiver) สื่ อไป
พร้อมกัน (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) สอดคล้องกับ อัญญาพร ธรรมติกานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั อเกต คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด กล่าวถึงผูร้ ับสารว่า นับจากนี้ไป สังคมเราอาจจะต้อง
เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ไปอีก 5 - 10 ปี ข้างหน้า และจะเป็ นที่น่าจับตามองว่าจากการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของผูร้ ับ
สารจะต้องกรองสารอย่างไร และควรจะเป็ นการเรี ยนรู ้ระหว่างสื่ อและผูบ้ ริ โภคสื่ อไปพร้อมๆ กัน (สํานักข่าว
อินโฟเควสท์, 2564)
ปั จจัยดังกล่าวนี้ ทาํ ให้ส่ื อกระแสหลักถูกลดทอนบทบาทความสําคัญ ลง เนื่ องจากผลกระทบทั้งจาก
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การปรับเปลี่ยนบทบาทเป็ นทั้งผูร้ ับสารและผูส้ ร้างสารและผูส้ ่ งสารผ่านช่องทางใน
หลากหลายแพลตฟอร์มบนสื่ อออนไลน์
การหลอมรวมทางดิจทิ ลั ของอุตสาหกรรมสื่อ
การเกิด Digital Disruption เป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญของการลดบทบาทสื่ อสิ่ งพิมพ์ และเปลี่ยนพฤติกรรม
ผูร้ ับ สารเนื่ องจากทางเลื อกเข้าถึ งข่าวสารเปิ ดกว้างขึ้ น ไปสู่ การเสพสื่ อในแพลตฟอร์ ม ใหม่บ นโลกออนไลน์
ที่รวดเร็ วและหลากหลายกว่าเดิม ประกอบกับภูมิทศั น์สื่อ (Media Landscape) ที่เปลี่ยนแปลงทําให้เกิ ดปรากฏการณ์
ที่เรี ยกว่า การหลอมรวมสื่ อ (Media Convergence) การผสมผสานการใช้งานสื่ อหลายๆ ประเภทเข้าด้วยกันของ
องค์กรสื่ อ ทั้งสื่ อเว็บไซต์และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ผา่ นเทคโนโลยีหลายๆชนิดได้แก่ อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ต ลักษณะภูมิทศั น์สื่อประกอบไปด้วยชุมชนออนไลน์ พูดคุยแลกเปลี่ยนและขยายแบ่งปั นเรื่ องราวที่
สื่ อกระแสหลักสร้าง
ขณะเดี ย วกัน ชุ ม ชนเหล่ า นี้ ยัง ผลิ ต สื่ อ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม รายงานข่ า วจากฐานราก และ แลกเปลี่ ย น
ความเห็น และตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ซึ่ งสื่ อกระแสหลักสามารถใช้เนื้อหาของชุมชนเหล่านี้เป็ นประโยชน์ในฐานะ
แหล่งข่าว ทั้งนี้ บทบาทสื่ อ “มื ออาชี พ ”ในระบบนิ เวศใหม่ต ้อง “ทําหน้าที่ ” ให้ดีก ว่าเดิ ม โดยนําเสนอข้อมู ล
ข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ น่ าสนใจ เข้าถึงง่าย รวมทั้งต้อง “อยู่รอดเชิ งธุ รกิ จด้วย เรื่ องที่ ท้าทายคื อจะทําทั้งสอง
บทบาทพร้อมกันได้อย่างไร” (ศรี ลดั ดา อุทยารัตน์ และคณะ, 2562: 731)
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อย่างไรก็ตาม การเน้นเรื่ องความรวดเร็ วและเข้าถึงได้ง่าย ทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องผ่านกระบวนการกรองที่
ละเอียดเท่าสื่ อดั้งเดิมในฐานะผูเ้ ฝ้าประตูข่าวสารที่ทาํ หน้าที่กรองข้อมูลก่อนที่จะรายงานข่าว จึงอาจเป็ นส่วนหนึ่ ง
ที่ ก่อ ให้เกิ ด การแพร่ ก ระจายของข่าวปลอม (Fake News) ดังนั้น จากปั จจัยของการหลอมรวมทางดิ จิทัลของ
อุตสาหกรรมสื่ อทําให้บทบาทและความสําคัญของสื่ อกระแสหลักลดลงอย่างเห็นได้ชดั

4. สรุ ป

เมื่ อ สื่ อ กระแสหลักถู ก ตั้งคําถามความเป็ นมื อ อาชี พ จากสังคมถึ งบทบาทและการทําหน้าที่ สื่ อ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพโดยมุ่งตรงไปที่ การนําเสนอความจริ ง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวก่อนนําเสนอ
การคํานึ งถึ งเสรี ภาพในการนําเสนอข้อมูลข่าว การเฝ้ าระวังการใช้อาํ นาจของกลุ่มอํานาจที่ ส่งผลกระทบต่อ
พลเมือง การเป็ นเวทีการวิพากษ์วจิ ารณ์และยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย การแสดงออกทาง
จิตสํานึ กรับผิดชอบในวิชาชี พอย่างเสรี และตระหนักถึงสิ ทธิ และความรับผิดชอบของพลเมืองในด้านข่าวสาร
ซึ่ งการศึกษาปั จจัยอันเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้ความเป็ นมืออาชีพของสื่ อกระแสหลักถูกลดทอนลงตามที่กล่าวมา
ทั้งหมด สามารถสรุ ปปั จจัยสําคัญที่ เป็ นปั จจัยหลักมาจากปั จจัยอํานาจรัฐ และปั จจัยอํานาจทุ น นอกจากนี้ ยงั มี
ปั จจัยรองที่ เกี่ ยวกับ องค์ก รสื่ อ และนัก ข่ าว การเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ โ ภคสื่ อ การหลอมรวมทางดิ จิ ทัล ของ
อุตสาหกรรมข่าว ที่ ส่งผลทางอ้อมต่อสื่ อกระแสหลักถูกด้อยค่าในกลุ่มผูบ้ ริ โภคสื่ อเช่นกัน การศึ กษานี้ อาจเป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่สะท้อนให้เห็นสาเหตุเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขเรี ยกคืนศรัทธาความเป็ นมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือ
ของการเป็ นสื่ อกระแสหลัก ในการเป็ นที่พ่ ึงของประชาชนเพื่อทําหน้าที่ในการเป็ นกระจกสะท้อนความจริ งและ
เป็ นตะเกียงในการส่องนําทางให้สงั คมต่อไป

5. ข้ อเสนอแนะ

1. การรักษาคุณค่าความเป็ นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของสื่ อกระแสหลัก โดยยึดหลักจรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมแห่ งวิชาชีพสื่ อมวลชน คือ การเป็ นสื่ อที่น่าเชื่อถือของประชาชน เป็ นสื่ อมืออาชีพที่มีความตระหนักรู ้
ในบทบาทหน้าที่ของตนต่อการนําเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมีความถูกต้อง รับผิดชอบต่อสังคม รักษาความสมดุล
และเป็ นธรรม และสร้างความเชื่อมัน่ โดยการทําให้เห็นถึงการมีระบบกลัน่ กรองข้อมูลข่าวสารที่ดี มีกองบรรณาธิ การ
ทําหน้าที่นายประตูข่าวสารเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และการเคารพสิ ทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
2. การจัดตั้งองค์กรทําหน้าที่ กาํ กับดูแลกันเองด้านจรรยาบรรณ จริ ยธรรมในวิชาชี พสื่ อมวลชน เป็ น
แนวทางหนึ่ งในการปฏิรูปการกํากับดูแลกันเองของสื่ อ การมีนโยบายและกระบวนการกํากับดูแลกันเองในส่ วน
ขององค์กรสื่ อและองค์กรวิชาชี พสื่ อ ซึ่ งปั จจุ บัน มี สภาการสื่ อมวลชนแห่ งชาติ ทําหน้าที่ ดังกล่าว อัน จะเป็ น
ทางออกหนึ่งของการป้ องกันอํานาจรัฐที่เข้ามามีบทบาทลดทอนการทําหน้าที่สื่ออย่างมืออาชีพ รวมทั้งองค์กรสื่ อ
ที่มีมาตรฐานวิชาชีพเป็ นองค์กรพี่เลี้ยงในการสร้างและขยายฐานความเป็ นมืออาชีพให้กบั องค์กรสื่ อต่างๆ
3. การปรับตัวต่อการหลอมรวมสื่ อ โดยการปรับตัวมุ่งสู่ ออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสของช่องทางการนําเสนอ
และการปรับองค์กรสื่ อให้เป็ น New business model เพื่อลดอิทธิพลจากอํานาจทุนที่มีต่อความเป็ นมืออาชีพของสื่ อ
4. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูบ้ ริ โภคสื่ ออย่างลึกซึ้ งจากงานวิจยั หรื อข้อมูลผลศึกษาพฤติกรรมและ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคสื่ อยุคดิ จิทัล ซึ่ งสื่ อต้องปรั บตัวเองเพื่ อตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บสารที่ มี
พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อจากหลากหลายช่ องทางหลากหลายแพลตฟอร์ ม การเข้าใจเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคสื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการเสนอข่าวสารตอบสนองความต้องการและสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั สื่ อ
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5. การส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพความเป็ นมื อ อาชี พ ของนั ก ข่ า ว การฝึ กอบรมให้ มี อ งค์ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะ
หลากหลายในการรายงานข่าว (multi-skilled reporter) การรู ้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร ภายใต้การทําหน้าที่สื่อมวลชน
บนกรอบจริ ยธรรมแห่ งวิชาชีพ มีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารสามารถทําข่าวได้ท้ งั การสัมภาษณ์ ถ่ายคลิปวิดีโอ
ตัดต่อภาพและเสี ยง ถ่ายภาพนิ่ ง เขียนข่าวบนแพลตฟอร์ มต่างๆ เพื่อทําหน้าที่ของสื่ อมืออาชีพในยุคของ Digital
Disruption
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ั นธรรม ของผู้เรียน
จากกระแสดราม่ า : กรณีศึกษามิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์
THE STUDENT ANALYSIS RESULTS OF MULTICULTURAL VISUAL
CONNECTION BASED ON DRAMATIC TREND: A CASE STUDY OF
THE LALISA MUSIC VIDEO FROM LISA, BLACKPINK
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤดล จิตสกูล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: narudon.ji@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

จากกระแสดราม่ า จากการเปิ ดตัว เพลงใหม่ LALISA ของลิ ซ่า วง BLACKPINK กลายเป็ นกระแส
ดราม่าที่ ผูเ้ รี ยนให้ความสนใจในการนํามาเรี ยนรู ้ เรื่ องการเชื่ อมโยงภาพเชิ งพหุ วฒั นธรรม โดยพบว่า ผูเ้ รี ยน
สามารถวิ เ คราะห์ แ ละเกิ ด การเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเชื่ อ มโยงภาพเชิ ง พหุ ว ัฒ นธรรมได้ 2 ประเด็ น คื อ
1) ด้านศิ ลปวัฒนธรรม และ 2) ด้านสังคม การเมือง ซึ่ งขั้นตอนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน มีดงั นี้ คือ
1) การค้นหาและศึกษาประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นไม่เกิน 72 ชัว่ โมง 2) การจัดลําดับของประเด็นดราม่า 3) การเลือก
ประเด็นดราม่าที่มีความสนใจสู งสุ ด 2 เรื่ อง คือ ด้านศิ ลปวัฒนธรรมไทย และด้านสังคม การเมือง 4) ตั้งคําถาม
เกี่ยวกับประเด็นดราม่า เป็ นคําถามปลายเปิ ด เกี่ยวกับเรื่ อง มิวสิ กวิดีโอเพลงใหม่ LALISA ของลิซ่า วงแบล็กพิงก์
5) ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน โดยให้ทาํ แบบสอบถาม 6) สุ่มประเด็น ดราม่าที่ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ พร้อม
เหตุผลสนับสนุน และ 7) นําบทเรี ยนที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนศึกษา มาเป็ นโจทย์การเชื่อมโยงภาพเชิงพหุ วฒั นธรรม
ผ่านมิวสิ กวิดีโอ เพลง LALISA ที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
คําสําคัญ: การวิเคราะห์, กระแสดราม่า, การเชื่อมโยงภาพ, พหุวฒั นธรรม, ลลิษา

ABSTRACT

The dramatic trend since the release of a new song titled LALISA of Lisa from BLACKPINK.
The music video became a dramatic trend that the students were interested in studying about multicultural visual
connection. The learning result showed students were able to analyze and learn to link multicultural visual
connection in 2 dimensions 1) arts and culture and 2) society and politics. The teaching activities were organized
as follows: 1) Searching and studying the dramatic issues that occurred from the last 72 hours 2) Ranking the
drama issues 3) Selecting the dramatic issues with the highest interest in 2 dimensions: Thai art and culture,
society and politic. 4) Questioning about the dramatic issues with open-ended questions, relating to the LALISA
Music video of Lisa BLACKPINK's new song 5) Allowing students to share their opinions by completing the
questionnaire; 6) Randomly selecting topics and dramas that the students are interested in with supportive reasons
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and 7) Bringing the lessons that want students to study as the multicultural visual connection question through
the LALISA music video with innovative creativity.
Keywords: Analysis, Dramatic Trend, Multi Culture, Image Linkage, LALISA

1. บทนํา

การเรี ยนรู ้ในยุค 2021 ที่มีความทันสมัยและสะดวกสบายในการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือก
รับสารที่ หลากหลายและรวดเร็ ว ทําให้ระบบการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ไปได้ไกลกว่าในอดีตมากมาย
หลายเท่าตัว กระแสสังคมออนไลน์กลายเป็ นอีกหนึ่ งตัวแปรสําคัญ ที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
การเรี ยนรู ้อย่างไม่มีสิ้นสุ ด กระแสสังคมออนไลน์ หรื อกระแสดราม่าบนโซเชี ยลมีเดี ยประเภทต่างๆ สามารถ
เกิดขึ้นและส่ งต่อได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั สามารถทําให้สามารถส่ งต่อข้อมูล
หรื อแสดงความคิดเห็นได้ทนั ที ในประเด็นที่คนให้ความสนใจและเกิดการแสดงความคิดเห็นร่ วมกันอย่าง
ทันที ที่มีการเปิ ดตัวเพลงใหม่ “LALISA” ของ ลิ ซ่า หรื อ “ลลิ ษา มโนบาล” ศิ ลปิ นไทยหนึ่ งเดี ยวใน
วงแบล็กพิงก์ ซึ่ งเป็ นศิลปิ นที่มีผคู ้ นให้การตอบรับและชื่นชมเป็ นอย่างมาก ในความสามารถของลิซ่าในการร้อง
เต้นมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเผยแพร่ เพลง LALISA ในสื่ อสังคมออนไลน์ ทําให้เกิดปรากฏการณ์ของการเข้าชม
มิวสิ กวิดีโอเพลงนี้ จาํ นวนมาก ซึ่ งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา YouTube ได้ประกาศอย่างเป็ นทางการว่า
มิวสิ กวิดีโอ ‘LALISA’ ของ ลิซ่า BLACKPINK ไอดอลสาวสายเลือดไทย มียอดการรับชมเอ็มวีสูงที่ สุดใน 24
ชัว่ โมงแรก ถึง 73.6 ล้านวิว ส่งให้ ลิซ่า สร้างสถิติใหม่กลายเป็ นศิลปิ นหญิงเดี่ยวที่มียอดผูช้ มเอ็มวีที่สูงสุดในรอบ
24 ชม. ด้วยกระแสดราม่าที่มีผเู ้ รี ยนให้ความสนใจ ผูส้ อนจึงนํามาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการจัดการเรี ยนการสอนใน
รายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่ อง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการวิเคราะห์การเชื่อมโยงภาพเชิงพหุวฒั นธรรม
ของผูเ้ รี ยน จากกระแสดราม่า : กรณี ศึกษามิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ ทําให้เป็ นการเพิ่ม
บรรยากาศการเรี ย นรู ้ จากสิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นกําลังให้ความสนใจในกระแสดราม่ า เกิ ด การแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ อย่าง
สนุกสนานในชั้นเรี ยน

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห์ เรื่ อง การเชื่ อมโยงภาพเชิ งพหุ วฒั นธรรม ของผูเ้ รี ยน ในรายวิช า
ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่ อง โดยใช้กระแสดราม่า : กรณี ศึกษามิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์
(2) เพื่อนําเสนอขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่ อง เรื่ อง
การเชื่อมโยงภาพเชิงพหุวฒั นธรรม ของผูเ้ รี ยน โดยใช้กระแสดราม่า : กรณี ศึกษามิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า
วงแบล็กพิงก์

3. กระแสดราม่ าสั งคมออนไลน์ มิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA

คําว่า “ ดราม่า ” (Drama) โดยความหมายดั้งเดิม หมายถึง นาฏกรรม การละคร การแสดง แต่หากจะพูด
ถึงความหมายของคํานี้ บนโลกสังคมออนไลน์ ดราม่า จะเป็ นคําแสลงที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป อันหมายถึง เรื่ องราวที่
เป็ นข่าวลือ เรื่ องโกหก เรื่ องที่ อาจจะมีเนื้ อหาเกิ นความเป็ นจริ ง หรื อการบิ ดข้อเท็จจริ งไปจากเดิมที่ควรจะเป็ น
คํานี้ จึงเป็ นคําศัพท์ที่ค่อนข้างติดหู ของคนในยุคแห่ งการสื่ อสารออนไลน์ โดยนิ วตั ิ รอดช่วง (2563) ได้กล่าวว่า
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กระแส ดราม่า คือ กระแสที่คนให้ความสนใจกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่ งอาจจะเป็ นความจริ ง หรื อการแต่งเติมเพิ่ม
รายละเอียดในการสื่ อสาร เพื่อให้เกิ ดอรรถรสของการสื่ อสารออนไลน์ สําหรับในประเทศไทย คํานี้ เป็ นคําที่
ค่อนข้างคุน้ หู เพราะได้ถูกใช้จนเป็ นคําติดปากในวงการสื่ อสังคมออนไลน์มาหลายปี แต่ถา้ จะพูดว่าเป็ นคําที่ให้
ความหมายไปในทางลบเสี ยมากกว่า เพราะเมื่อได้ยนิ หรื อเห็นคํานี้เมื่อไหร่ จะทําให้เกิดความรู ้สึกว่าต้องเป็ นเรื่ อง
ที่อาจจะทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของคนที่ถูกสร้างข่าวให้เกิดเป็ นประเด็นดราม่าเสมอ
หากจะมองคําว่า ดราม่า ว่าเป็ นกระแสที่คนบนโลกสังคอมออนไลน์ให้ความสนใจ ก็มีหลายธุรกิจที่ใช้
กระแสดราม่าเป็ นโอกาสในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง เพราะกระแสที่เกิดขึ้น สามารถสื่ อสาร
ส่ งต่อได้อย่างรวดเร็ ว แต่มีตน้ ทุนทางการโฆษณาน้อย หรื ออาจจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการทําการตลาดเลยแม้แต่
บาทเดี ยว แต่เป็ นการพลิ กวิกฤตให้เป็ นโอกาสในการเกาะกระแสดราม่ าให้เกิ ด เป็ นผลประโยชน์ท างธุ ร กิ จ
ซึ่งอาคม เพชรฤทธิรงค์ (2563) ได้ให้ความคิดเห็นว่า หากจะมองความหมายของคําว่าดราม่าให้ลึก กระแสดราม่า
ไม่ได้เป็ นเพียงคําพูดที่ใช้สื่อสารเพียงสนุกปากเท่านั้น แต่ยงั สะท้อนถึงความคิดเห็นต่างๆ ของคนหมู่มากในสังคม
อีกด้วย
ในวัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 ที่ ผ่ า นมา กระแสดราม่ า ร้ อ นแรงที่ จ ะไม่ ก ล่ า วถึ ง ก็ ค งไม่ ไ ด้ นั่ น ก็ คื อ
กระแสดราม่าที่ เกิ ดตามมาจากการเปิ ดตัวเพลงใหม่ LALISA ของศิ ลปิ นเกิ ร์ลกรุ๊ ปเกาหลีไต้ ลิซ่า วงแบล็กพิงก์
ซึ่งเป็ นที่ให้ความสนใจชื่นชม และเกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์เป็ นอย่างมาก จากทั้งที่คนชื่นชอบและคนที่ออกมาแสดง
ความคิดเห็ นต่างผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ว่า มีความไม่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป จนเป็ นเทรนด์กระแสที่ติด
ความนิยมของโลกออนไลน์ในที่สุดในช่วงวันและเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 1 ภาพข่าวสรุ ปประเด็นดราม่า ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ หลังเปิ ดตัวเพลงใหม่ LALISA
ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/259938/ สื บค้นเมื่อ 11 กันยายน 2564
หลังจากการเปิ ดตัวเพลงใหม่ LALISA ของ ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ ก็มีดา้ นกระแสชื่นชมในความสามารถ
ของลิซ่า ซึ่ งเป็ นคนไทยหนึ่ งเดียวในวง อีกด้านก็มีส่วนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิ งความไม่เหมาะสมใน
ภาพ มิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA กันอย่างแพร่ หลาย โดยสุ รัตน์ จงดา ผูช้ ่วยอธิ การบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิ ลป์
(สบศ.) ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ ว่า มิวสิ กวิดีโอ เพลง LALISA ของลิซ่า แบล็กพิงก์ เป็ น
การสร้างสรรค์ผลงานที่ลงตัว มีการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับสากล ซึ่งเผยแพร่ ให้คนทั้งโลกได้เห็นถึง
ความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ทําให้คนทัว่ โลกรู ้จกั เมืองไทยมากขึ้น ตามมุมมองของประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเกาหลีใต้ที่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็ นอย่างดี ซึ่งน่าภาคภูมิใจที่ชาวเกาหลีใต้ส่งเสริ มเสริ มและให้ความสําคัญกับ
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ศิลปวัฒนธรรมไทยถึงขั้นนําไปใช้ผสมผสานในมิวสิ กวิดีโอเพลงของเกาหลีใต้ ซึ่ งคนไทยควรภาคภูมิใจไม่นอ้ ย
(ไทยรัฐออนไลน์, 2564) โดยสอดคล้องกับที่ ชาย นครชัย อธิ บดีกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวชื่นชมว่า
เมื่อตนได้ดู รู ้สึกชื่นชมเป็ นอย่างมากที่ศิลปิ น ลิซ่า ลลิษา มโนบาล เป็ นอย่างมาก ที่ได้นาํ มรดกทางภูมิปัญญาของ
วัฒนธรรมไทยในหลายเรื่ อง ไปเผยแพร่ สู่สายตาชาวโลกให้เป็ นที่รู้จกั เช่น ผ้าไทย การรําไทย และศิลปะไทยอัน
ทรงคุณค่า เป็ นต้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2564) กระแสชื่นชมผลงานจากหลายภาคส่ วนถือเป็ นแรงกําลังใจในการพลักดัน
ให้ลิซ่ามีกาํ ลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ ณ ขณะเดียวกัน ก็มีอีกฝ่ ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสม
ของภาพที่ เกิ ดขึ้นในมิวสิ กวิดีโอเพลงนี้ เช่นเดียวกัน จนกลายเป็ นกระแสดราม่าตามที่เดลินิวส์ออนไลน์ (2564)
และสํานักข่าวต่าง ๆ ในเมืองไทย ได้ทาํ เป็ นสรุ ปเป็ นประเด็นดราม่าภาพรวมั้งหมด ไว้ดงั นี้
1. ประเด็นดราม่ าเรื่ อง “แฟชั่นชุ ดผ้ าไหมไทย” ที่ปรากฏสู่ สายตาผูช้ มในระดับโลก ในลักษณะของชุด
ไหล่เดี ยวแต่งเคปยาว และกระโปรสั้นจับเดรปผ้าไหมสี เหลืองทอง ที่ มีการออกแบบมาเพื่อเฉพาะให้กับ ลิ ซ่า
โดยศิลปิ นนักออกแบบดีไซน์เนอร์ ชื่อดัง พลพัฒน์ อัศวะประภา หรื อชื่อที่คนทัว่ ไปรู ้จกั กันในนามของ “หมู ASAVA”
ซึ่งประเด็นดราม่าเกิดในนาทีที่ 2.27 และ 2.40 ของมิวสิ กวิดีโอ ที่มีชาวเน็ตบางส่ วนออกมาโวยวายถึงความเหมาะสม
ของเครื่ องประดับศี รษะรัดเกล้ายอดสี ทอง นั่งบนบัลลังก์ที่ดา้ นหลังเป็ นฉากปราสาทหิ นโบราณ โดยชาวเน็ ต
ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่ งเข้าใจว่าเป็ น ลิซ่าสวมชฎาเต้นในเพลง ที่ดูไม่เหมาะสม เป็ นเรื่ องที่
เสื่ อมเสี ย และทําร้ ายศิ ลปวัฒนธรรมไทย จึ งเกิ ดเป็ นกระแสดราม่าพูดถึ งเป็ นอย่างมากในเฟรมภาพนี้ แต่ก็มี
นักวิจารณ์รวมถึงนักวิชาการเกี่ยวกับเครื่ องประดับศีรษะนี้ ว่าเป็ น รัดเกล้ายอดสี ทอง ที่มีการประดับตกแต่งเพิ่ม
ด้วยดอกไม้ร้อยเรี ยงลงมาจถึงช่วงหูและแก้ม จึงอาจทําให้ผชู ้ มบางส่ วนเข้าใจผิดว่าเป็ นชฎาตามข่าว นอกเหนื อจากนี้
ก็มีนกั วิจารณ์คนไทยจํานวนมากออกมาร่ วมแสดงความคิดเห็นตอบโต้เรื่ องใส่ ชฎาเต้น ว่าไม่ควรโฟกัสกับประเด็นที่
ไร้สาระ หากยังไม่ดูมิวสิ กวิดีโอแล้วทําความเข้าใจอย่างแท้จริ ง โดย พระมหาไพรวัลย์ (เดลินิวส์ออนไลน์, 2564)
ได้อ อกมาแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี้ ว่า ภาพที่ ป รากฏในมิ ว สิ ก วิดี โ อเพลง LALISA เป็ นการแสดง
ศิ ลปวัฒนธรรมไทยร่ วมสมัย ไม่ได้แปลว่า ผูส้ ร้ างสรรค์ไม่เห็ นคุ ณค่าหรื อลบหลู่ดูหมิ่ นศิ ลปวัฒนธรรมไทย
แต่เป็ นการส่ งเสริ มให้ชาวโลกได้เห็น ยังดี กว่าให้ชฎาหรื อรัดเกล้ายอดที่กาํ ลังเป็ นกระแส สู ญหายไปเพราะคน
ไม่รู้จกั เลย

ภาพที่ 2 และ 3 ภาพแฟชัน่ ชุดผ้าไหมไทย และเครื่ องประดับศีรษะรัดเกล้ายอดสี ทอง เพลง LALISA
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=awkkyBH2zEo สื บค้นเมื่อ 13 กันยายน 2564
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2. ประเด็นดราม่ าเรื่ อง “ชุดไทยทีล่ ซิ ่ าสวมใส่ ” ที่ออกแบบโดย หมู ASAVA โดยกลุ่มหนึ่งออกมาแสดง
ความคิดเห็นว่าสวยและอลังการมาก เหมาะสมกับลิซ่าที่สวมใส่ มาก ฝี มือของหมูดีมาก ร่ วมภาคภูมิใจในผลงาน
ของคุณหมู แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มนักวิจารณ์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ชุดธรรมดามาก ไม่มีความพิเศษ
อะไรมากมาย แต่ที่ดูดีเพราะมีลิซ่าเป็ นผูส้ วมใส่ ประกอบกับการถ่ายทํามิวสิ กวิดีโอที่ระดับมืออาชีพอย่างเกาหลี
ใต้ ที่เป็ นเจ้าพ่อแห่งวงการเคป๊ อปผลิตและถ่ายทํา ยิ่งทําให้ภาพรวมของมิวสิ กวิดีเพลงนี้ ดี สวยงาม อลังการยิง่ ขึ้น
ทั้งที่ชุดไทยของลิซ่า ก็ดูเรี ยบ ๆ ธรรมดา ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเป็ นพิเศษ เพราะหมูก็ออกแบบชุดรู ปแบบนี้
ให้กบั วงการประกวดนางงามไทยอยูเ่ ป็ นปกติ ซึ่ งก็โดยวิพากษ์วิจารณ์อยูเ่ ป็ นปกติอยู่แล้ว จึงไม่แปลกอะไรที่จะ
โดนวิจารณ์ชุดว่าธรรมดา แต่ประเด็นดราม่านี้ก็ไม่ได้ร้อนแรงมาก เพราะทุกคนก็ต่างมองมุมเดียวกันและชื่นชมว่า
หมู ASAVA เป็ นศิลปิ นดีไซน์เนอร์ให้ลิซ่า ก็เป็ นการปิ ดประเด็นดราม่าที่ทุกฝ่ ายก็มีความสุขร่ วมกัน
3. ประเด็นดราม่ าเรื่ อง “ฉากปราสาทหินโบราณ” ที่ปรากฏอยูใ่ นมิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA ในช่วงนาที
ที่ 2.27 ซึ่ งกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น เกิดหลังจากที่มีแฟนคลับชาวกัมพูชาได้มีการนําภาพไปโพสต์ในกลุ่มสื่ อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กเกี่ ยวกับวัฒนธรรมโลกว่า ปราสาทหิ นโบราณที่ ปรากฏในฉากมิวสิ กวิดีโอของลิ ซ่า เป็ นของ
วัฒนธรรมประเทศกัมพูชา โดยเป็ นศิลปกรรมแบบเขมร ซึ่งทําให้เกิดเป็ นประเด็นถกเถียงกันอย่างสนัน่ โลกสังคม
ออนไลน์วา่ ฉากด้านหลังที่เป็ นปราสาทหิ นโบราณนั้น เป็ นสถานที่ที่มีชื่อว่า ปราสาทพนมรุ ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ ง
เป็ นบ้านเกิดของลิซ่า คนไทยบางส่ วนออกมาแสดงความคิดเห็นว่า เราควรรับความจริ งว่า ปราสาทพนมรุ ้งได้รับ
อิทธิ พลศิ ลปะมาจากวัฒนธรรมเขมรจริ ง มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่า ศิ ลปะการสร้างปราสาท
พนมรุ ้งนั้นเป็ นศิ ลปะแบบขอม ซึ่ งขอมก็ไม่ได้ระบุถึงความเป็ นสัญชาติที่จะเที ยบว่าเป็ นเขมรหรื อกัมพูช าได้
ด้วยเหตุผลว่าในยุคนั้น ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกดินแดนแบบรัฐชาติที่ชดั เจน ดังนั้นขอมจึงไม่ใช่เชื้อชาติหรื อเป็ น
ชื่อของชนชาติเฉพาะ แต่เป็ นเพียงชื่อของวัฒนธรรมที่ได้มีการเผยแพร่ ไปอย่างแพร่ หลายในหลายประเทศ ทั้งไทย
กัม พู ช า ลาว และเวี ย ดนาม จึ ง สามารถให้ เ รี ยกว่ า เป็ นวัฒ นธรรมร่ ว มได้ ชาวกัม พู ช าจะมาเรี ยกว่ า เป็ น
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศตนเองชาติเดี ยวไม่ได้ ซึ่ งประเด็นดราม่านี้ ก็นบั ว่าเป็ นประเด็นร้อนแรงที่มีมาอย่าง
ช้านานระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ที่ไม่ได้เกิดดราม่าขึ้นในมิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA เป็ นครั้งแรก

ภาพที่ 4 และ 5 ภาพข่าวปราสาทหิ นโบราณที่แฟนคลับชาวกัมพูชาได้มีการนําภาพไปโพสต์
อ้างว่าเป็ นวัฒนธรรมของกัมพูชา
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=0A4X3HZiIPE สื บค้นเมื่อ 13 กันยายน 2564
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4. ประเด็นดราม่ าเรื่ อง “ชุ ดตํารวจ POLISA และการ CALL OUT” ในนาที ที่ 1.20 ของมิวสิ กวิดีโอ
มีกลุ่มคนไทยที่ พยายามตีความไปว่า การที่ ลิซ่าถือโทรโข่งร้องเพลง และมีกลุ่มของแดนซ์เซอร์ แต่งตัวด้วยชุด
คล้ายตํารวจมีคาํ ว่า POLISA ออกมาเต้น มีกลุ่มควันอบอวลคล้ายเหตุการณ์ก่อการจลาจล เป็ นการออกมาแสดง
จุดยืนทางการเมืองด้วยการ CALL OUT แบบเนียนๆ ของลิซ่าต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย ซึ่งถือเป็ น
ประเด็นที่กาํ ลังเป็ นจุดอ่อนไหวของไทย จนทําให้เกิดการตีความรวมไป เพราะมีความคล้อยตามกับสถานการณ์
จริ ง แต่ก็มีอีกกลุ่มที่ออกมาโต้ว่า อย่าพยายามโยงการเมืองเข้าไปในความเจริ ญรุ่ งเรื องของลิซ่า จากมิวสิ กวิดีโอ
เพราะหากจะแปลความหมายของเพลงในช่ วงนาที น้ ี แล้ว จะเป็ นการสื่ อสารถึ งการที่ ลิซ่าเป็ นหัวหน้าที มของ
กองกํา ลัง POLISA ซึ่ ง ตี ค วามเป็ นหัว หน้า กองกํา ลังตํารวจ จะออกมาเรี ยกร้ อ งหรื อ CALL OUT จากฝั่ งของ
ประชาชนได้อย่างไร ดังนั้นเมื่อได้มีการนําเนื้ อเพลงมาแปลแล้ว ความหมายเป็ นการพูดถึงผูช้ ายที่ ตนต้องการ
อยากให้เรี ยกชื่อตัวของเราให้เสี ยงดัง เหมือนการใช้โทรโข่งเรี ยกไปเลย และหากใครมายุง่ กับคนที่ตนเองสนใจ
ก็จะใช้วธิ ีจบั ยัดคดี ด้วยรับบทเป็ นหัวหน้าตํารวจจากป้ ายคล้องคอ SPCIAL AGENT จึงมีสิทธิและอํานาจพอตัวที่
จะทําอะไรก็ได้ ให้ได้มาซึ่ งคนที่ตนต้องการ ดังนั้นกลุ่มคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้เรื่ องการ CALL
OUT แบบเนียน ๆ จึงขอให้เลิกจินตนาการถึงเรื่ องนี้ เพราะอาจจะทําให้ลิซ่าเดือดร้อนได้ ซึ่งหากจะมองย้อนไปสู่
ผูแ้ ต่งเพลงก็เป็ นคนเกาหลีใต้ เนื้ อเพลงที่ เกิ ดขึ้น ก็เป็ นการใช้สุนทรี ยศาสตร์ การแต่งเพลงของศิ ลปิ นแต่งเพลง
เกาหลีใต้

ภาพที่ 6 และ 7 ภาพชุดตํารวจ POLISA และการร้องเพลงของลิซ่าผ่านโทรโข่ง
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=awkkyBH2zEo สื บค้นเมื่อ 13 กันยายน 2564
5. ประเด็นดราม่ าเรื่ อง “ภาพรวมของมิวสิกวิดีโอ” แฟนคลับโดยส่ วนใหญ่มองว่าการผลิตมิวสิ กวิดีโอ
เพลง LALISA ทําออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่สวยงามสมกับการรอคอยจากแฟนคลับ ทั้งทํานองเพลงและภาพใน
มิวสิ กวิดีโอ ก็สร้างความประทับใจและน่ าจดจําเป็ นอย่างมาก มีการผสนมผสานศิ ลปวัฒนธรรมที่ หลากหลาย
ทั้งตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว แต่ก็ยงั มีอีกกลุ่มของแฟนคลับของลิซ่าออกมาแสดงความคิดเห็ นว่า
ผลงานที่ ออกมายังไม่ดีเหมาะกับการครองตําแหน่งของนักเต้นหญิงที่ เต้นดี ที่สุดในวงการเต้นของเพลงเกาหลี
เมื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับเพลงอื่นๆ ที่เป็ นโซโล่เดี่ยวของสมาชิกคนอื่นๆ ในวง จะเห็นได้วา่ เพลงของลิซ่าเบาที่ สุด
ทั้งในส่ วนของการเต้น เนื้ อเพลง ฉากยังไม่สวย ยังไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ ภาพรวมยังไม่ดีเหมาะกับศักยภาพของ
ลิ ซ่า ที่ แ ฟนคลับมี ความคาดหวังสู ง จึ ง ทํา ให้เกิ ดการผิดหวัง เมื่ อมี การเผยแพร่ มิว สิ ก เพลงนี้ ออกมาสู่ ส ายตา
แฟนคลับทัว่ โลกและนานาชาติ แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นผูท้ าํ เพลงก็คงศึกษาและทําทุกอย่างดีที่สุดแล้ว ขึ้นอยูก่ บั มุมมองของ
แต่ละคนซึ่งอาจจะแตกต่างกันในการมอง และคาดหวังที่ไม่เท่ากัน
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จากผลการศึ กษาประเด็นดราม่าต่างๆ ในหลากหลายมุมมอง ก็ทาํ ให้ได้เข้าใจประเด็นหลักที่ เกิ ดเป็ น
ประเด็นดราม่า 5 เรื่ องในข้างต้น ซึ่ งในแต่ละประเด็นก็อาจจะต้องมีการศึกษาและหาเหตุผลมาใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจว่าจะเลื อกเชื่ อหรื อวิเคราะห์ตีความไปในทิ ศทางใด ก็ตอ้ งขึ้ นอยู่กบั ประสบการณ์ การหาข้อมูล และ
ทัศนคติส่วนบุคคลในการทําความเข้าใจและสื่ อสารต่อไป

4. ทฤษฎีการเชื่ อมโยง และการเชื่ อมโยงภาพเชิงพหุวฒ
ั นธรรม

การเชื่อมโยง เป็ นวิถีธรรมชาติของมนุษย์ที่มกั จะนําเอาประสบการณ์ของตนเองเข้ามาใช้ในการตัดสิ น
เรื่ องราวในชีวิตประจําวัน ด้วยสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน จึงอาจจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงที่
แตกต่างกัน และสื่ อสารความหมายที่แตกต่างกันไปได้เสมอ
หลักการเรี ยนรู ้ของทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง (Thorndike’s Connectionism Theory) ได้กล่าวถึง หลักการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง โดยมีพ้ืนฐานว่า การเรี ยนรู ้ของมนุษย์เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ ง
เร้ากับการตอบสนองในรู ปแบบต่างๆ หลายรู ปแบบที่ แตกต่าง ซึ่ งธนกร หวังรุ่ งโรจน์สกุล (2561) ได้กล่าวว่า
การเรี ยนรู ้จากการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ จะทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้ได้ลองผิดลองถูกและเกิดการวิเคราะห์เพื่อ
เลือกข้อสรุ ปที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับตนเอง ซึ่งหากต่างวัฒนธรรมก็จะนําเอาวัฒนธรรมของตนมาผสมเพื่อ
ตีความหมายแตกต่างกันออกไป
ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ได้หมายความถึงการเริ่ มต้นคิดหรื อสร้างไอเดียจากศูนย์ แต่หมายถึงการผนวก
ความคิดในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันดีอยูแ่ ล้วเข้าด้วยกัน ซึ่ งสอดคล้องกับที่มานิ นทร์ เจริ ญลาภ (2558)
ได้นาํ เสนอหลักการเชื่ อมโยงภาพที่เกิ ดขึ้น จากการนําหลักการเรื่ องของ Visual Connection มาใช้ในการสร้างสรรค์
ให้เกิดมุมมองใหม่ในสื่ อเพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งองค์ประกอบของหลักการ Visual Connection เป็ นหนึ่ งในกระบวนการ
ในการคิดสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ โดยองค์ประกอบสําคัญจะมี 3 ประการ ดังนี้ 1) C = Connection การเชื่ อมโยงสิ่ งหนึ่ ง
เข้ากับอีกสิ่ งหนึ่ ง 2) D = Deviation การบิ ดไม่ให้เหมือนใคร และ 3) A = Action การลงมือทําให้เกิ ดผล โดยมี
พื้นฐานทางธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมของตนเองที่สนใจมาผสมรวมด้วยเสมอ
การเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญที่เป็ นตัวแปรสําคัญในการพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยน ธนกร หวังรุ่ งโรจน์สกุล (2561)
ได้สรุ ปไว้วา่ มนุษย์ผเู ้ รี ยนรู ้จะเรี ยนรู ้ได้ดีจาก 3 กฎ ดังนี้ คือ 1) กฎแห่งความพร้อม (Low of readiness) การเรี ยนรู ้
เกิดขึ้นได้ดี ถ้าผูเ้ รี ยนมีความพร้อมทางร่ างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 2) กฎแห่งการฝึ กหัด (Low of exercise) การได้
ฝึ กฝนหรื อทําบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจ จะทําให้เกิดเป็ นความรู ้ที่คงทนถาวร ถ้าไม่ได้ฝึกฝนหรื อทําซํ้าบ่อยๆ ความรู ้
นั้นอาจจะไม่อยู่คงทนถาวร ในที่ สุดก็อาจจะลืมได้ และ 3) กฎแห่ งผลที่ พึงพอใจ (Low of effect) เมื่อบุคคลได้
เรี ยนรู ้อยูบ่ นพื้นฐานของความพึงพอใจ การเรี ยนรู ้ก็จะเกิดต่อเนื่องและอยากเรี ยนเรี ยนรู ้ต่อไปเรื่ อยๆ แต่หากได้รับ
ผลที่ ไม่พึงพอใจ ก็จะส่ งผลทําให้ไม่อยากเรี ยนรู ้ ดังนั้นการได้รับผลที่ พึงพอใจของผูเ้ รี ยน จึ งเป็ นสิ่ งสําคัญใน
การพัฒนาและเรี ยนรู ้ต่อไป
การประยุกต์ทฤษฎี ของธอร์ นไดค์ (Thorndike’s Connectionism Theory) สามารถแบ่ งได้ 4 ประการ
สําคัญดังนี้ คือ 1) การเรี ยนรู ้ที่ดีของผูเ้ รี ยนจะเกิดขึ้นได้ ครู ผสู ้ อนต้องให้ความสําคัญกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนให้ความสนใจ
เพราะเมื่อผูเ้ รี ยนมีความสนใจในประเด็นการเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ก็จะเกิ ดผลที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดังนั้นผูส้ อน
ต้องมีวธิ ีการค้นหาประเด็นความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสนใจ จะมองเห็นว่ามีความสําคัญต่อตัวของเขา 2) การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้น
อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ ผูส้ อนต้องสํารวจความพร้อมของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องมีความตั้งใจหรื อวุฒิภาวะเพียงพอที่จะ
เรี ยนรู ้ ไม่ตกอยูใ่ นสภาวะบางอย่างที่อาจทําให้การเรี ยนรู ้ไม่สัมฤทธิ์ ผล เช่น หิ ว ง่วงนอน เหนื่ อย และไม่สบาย
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เป็ นต้น 3) ผูส้ อนควรจัดประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการฝึ กฝนและอดทนในการทําสิ่ งต่างๆ ซํ้าๆ เพื่อเป็ น
การทบทวนบทเรี ยน ในระยะเวลาที่เหมาะสมและสมควร ไม่ควรเร่ งให้ทาํ หรื อมีขอ้ กําหนดเยอะจนเกินความจําเป็ น
เพราะอาจจะทําให้ผเู ้ รี ยนปิ ดกันการฝึ กฝนและการเรี ยนรู ้ได้ 4) ผูส้ อนควรนําผลสําเร็ จของการเรี ยนรู ้มาแสดงต่อ
ห้องเรี ยน เช่น การนําผลงานมาโชว์ให้เพื่อนๆ ร่ วมชั้น การชื่มชมว่าทําได้ดีต่อหน้าเพื่อนร่ วมชั้น เป็ นความพึงพอใจ
และความรู ้สึกเชิงบวก เพื่อให้กาํ ลังใจและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยนต่อไป
กิ ตติ พงษ์ พุ่มพวง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ อง การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยทฤษฎี เชื่ อมโยงความรู ้
(Connectivism) ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู ้ (Connectivism) เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจาก
การสร้างและการเชื่อมโยงความรู ้เพื่อการพัฒนาเป็ นเครื อข่าย (Network) โดยการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
ของผูเ้ รี ยนที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรี ยนรู ้ต่างๆ ซึ่ งอยู่รอบตัว โดยเฉพาะข้อมูลบนเครื อข่าย ออนไลน์ แล้ว
นํามาคัดกรองจนทําให้ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ต่างๆ เหล่านั้นมีความหมายสําหรับ ตัวเอง ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงกับ
สังคมรอบตัวและการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ที่มีปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และสื่ อ ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู ้ (Connectivism) ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์จึงเป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เป็ นผูส้ ามารถเชื่ อมโยงความ รู ้ ความคิ ดและแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ระหว่างผูท้ ี่ เรี ยนรู ้ ร่วมกันบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ จนผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ จนสามารถนําการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงระหว่างกัน มาพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
การทํางานเป็ นกลุ่ม การสื บเสาะแสวงหาความรู ้ และการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

5. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ กระแสดรามาใช้ ในการจัดการการเรียนรู้

ขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอน เรื่ อง การเชื่ อมโยงภาพเชิ ง พหุ วฒั นธรรม ของผูเ้ รี ยน โดยใช้
กระแสดราม่า : กรณี ศึกษามิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ มีดงั นี้
ขั้นที่ 1 การค้นหาและศึกษาประเด็นดราม่าในกระแสสังคมออนไลน์ที่กาํ ลังเกิดขึ้น ซึ่งต้องเป็ นประเด็น
ที่ เกิ ดขึ้นไม่เกิ น 72 ชัว่ โมง เพื่อความสดใหม่ของกระแส ซึ่ งในช่วงวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 ผูส้ อนได้ศึกษา
เลือกประเด็นดราม่าจากการสอบถามผูเ้ รี ยน ซึ่ งได้เป็ นประเด็นดกระแสดราม่าเกี่ ยวกับมิ วสิ กวิดีโอเพลงใหม่
LALISA ของ ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ ที่เพิ่งเปิ ดตัวและออกเผยแพร่ ไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผา่ นมา
ขั้นที่ 2 การจัดลําดับของประเด็นดราม่า โดยศึกษาจากเทรนด์ความนิ ยมที่คนในโลกออนไลน์กาํ ลังให้
ความสนใจ โดยสามารถศึ กษาได้จากเทรนด์ของทวิตเตอร์ ที่มีการจัดอันดับไว้อย่างชัดเจน สามารถอ้างอิ งได้
สื บค้นได้ตลอดเวลา ทําให้พบคําสําคัญที่เกี่ยวกับประเด็นดกระแสดราม่าเกี่ยวกับมิวสิ กวิดีโอเพลงใหม่ของลิซ่า
วงแบล็กพิงก์ ที่ คนให้ความสนใจจํานวนมาก จึ งได้คดั เลือกมาเป็ นกรณี ศึกษาในการโยงเข้าสู่ บทเรี ยนในช่ วง
สัปดาห์ดงั กล่าวกับผูเ้ รี ยนในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่ อง จํานวน 4 กลุ่มเรี ยน โดยเลือกเนื้อหาใน
หัวข้อ Visual Connection มาเป็ นเนื้ อหาในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากกระแสดราม่ามิ ว สิ ก
วิดีโอเพลงใหม่ LALISA ของ ลิซ่า วงแบล็กพิงก์
ขั้นที่ 3 การเลือกประเด็นดราม่าที่มีความสนใจสู งสุ ด โดยการตั้งเป็ นประเด็นคําถามในชั้นเรี ยน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้ตอบว่ามีประเด็นดราม่าอะไรบ้าง เกี่ ยวกับมิวสิ กวิดีโอเพลงใหม่ของ ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ ที่ กาํ ลังได้รับ
ความสนใจสู ง สุ ด ซึ่ ง จากการให้ท ํา แบบสอบถามผ่า น Google form ทํา ให้ท ราบประเด็ น สํา คัญ ที่ ผูเ้ รี ยนให้
ความสนใจ 2 เรื่ อง คือ 1) ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และ 2) ด้านสังคม การเมือง ที่ผเู ้ รี ยนตอบมากที่สุด
ขั้นที่ 4 ตั้งคําถามเกี่ ยวกับประเด็นดราม่าที่ เลื อ กแล้ว ว่าผูเ้ รี ยนมี ความสนใจในประเด็นใดเกี่ ย วกับ
กระแสดราม่านั้น เป็ นคําถามปลายเปิ ด เพื่อทําความเข้าใจที่ตรงกันในชั้นเรี ยนว่าวันนี้ จะเป็ นกรณี ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่ อง มิวสิ กวิดีโอเพลงใหม่ LALISA ของลิซ่า วงแบล็กพิงก์ ซึ่ งผูเ้ รี ยนทุกคนรู ้จกั และทราบข่าวประเด็นดราม่านี้
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ขั้นที่ 5 ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน โดยให้ทาํ แบบสอบถาม ในการจับประเด็นที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
อาจมีการวางกรอบแนวคิดคร่ าวๆ แบบไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีแนวทางในการคิดและให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับ
ประเด็นดราม่าที่ตนสนใจ ซึ่ งในครั้งนี้ ผูส้ อนยกตัวอย่างเรื่ อง ลิซ่ากับศิลปวัฒนธรรมไทย ทําให้ผเู ้ รี ยนเห็นภาพ
และมีความสนใจ ที่ จะร่ วมแสดงความคิดเห็นจํานวนมาก อาจจะด้วยเป็ นประเด็นดราม่าที่มีคนสนใจสู งสุ ดใน
วงการสื่ อด้วย ดังนั้นจึงทําให้บรรยากาศการเรี ยนรู ้เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างดุเดือด แต่ยงั อยู่
ภายใต้การใช้เหตุผลสนับสนุนที่อา้ งอิงและเชื่อถือได้
ขั้นที่ 6 สุ่ มรายละเอียดย่อยของประเด็นดราม่าที่ผเู ้ รี ยนมีความสนใจจากการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง
โดยครั้ งนี้ ให้ใส่ รายละเอี ยดของประเด็นที่ สนใจด้วย เพื่อนําไปสู่ การตี ความเรื่ องของการเชื่ อมโยงภาพด้า น
พหุ วฒั นธรรม แล้วเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน โดยผูส้ อนคอยสรุ ปประเด็น และกระชับ
แนวความคิดของผูเ้ รี ยนให้เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนเข้าใจในคําตอบของการแสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 7 นําบทเรี ยนที่ ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนศึ กษา มาเป็ นโจทย์ในการบู รณาการความคิดร่ วมกัน เพื่อหา
ข้อ สรุ ป และหาภาพประกอบพร้ อ มเหตุ ผลสนับสนุ น จากประเด็ นดราม่ า โดยให้คิ ด ถึ งการเชื่ อ มโยงภาพที่
แสดงออกให้เห็ นถึงพหุ วฒั นธรรมระหว่างไทยและเกาหลีที่ถ่ายทอดผ่านมิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA ตลอดจน
เชื่อมโยงสู่แบบฝึ กหัดให้การออกแบบโปสเตอร์ Visual Connection ให้มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
จากกระแสดราม่าในสังคมออนไลน์ เมื่อวงแบล็กพิงก์เปิ ดตัวเพลง ลลิษา ในวันที่ 10 กันยายน 2564
ทําให้เกิ ดประเด็นดราม่าที่ ผูเ้ รี ยนมี ความสนใจเป็ นอันดับหนึ่ ง โดยผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนตอบแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์กระแสดราม่าจากการชมมิวสิ กวิดีโอร่ วมกัน เมื่อวิเคราะห์คาํ ตอบของผูเ้ รี ยน 192 คนแล้ว สรุ ปผลได้ดงั นี้
ประเด็น
1. ด้าน
วัฒนธรรม

คําสํ าคัญจากประเด็นดราม่ า
1. แฟชัน่ ชุดผ้าไหมไทย

2. การใส่ เครื่ องประดับรัดเกล้ายอด

3. ปราสาทพนมรุ ้ง
เขาพนมรุ ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวนผู้เรียน
ผลการวิเคราะห์ การเชื่ อมโยงภาพเชิงพหุวัฒนธรรม
ที่เชื่ อมโยงภาพ
107 คน
1. การนําเสนอถึงศิลปวัฒนธรรมไทยในรู ปแบบ
(N=192)
พหุวฒั นธรรมของเกาหลีใต้และประเทศไทย
เข้าด้วยกันอย่างสวยงามลงตัว
2. มีการผสมผสานเครื่ องแต่งกายของการเซิ้งใน
ภาคอีสานของไทย จากพิธีบูชาบวงสรวง
พญานาค ในเขตพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย
53 คน
1. การผสมผสานเครื่ องประดับศีรษะที่ถ่ายทอด
(N=192)
ออกมาเป็ นรัดเกล้ายอดสี ทอง ประดับด้วย
ดอกโป้ยเซี ยน ตามความเชื่อของคนไทย ว่าเป็ น
ดอกไม้แห่งการเจริ ญงอกงาม
2. การใส่ รัดเกล้ายอด นัง่ บนบัลลังก์ทองอย่างสง่า
งาม ไม่มีการเต้น หรื อรําที่อาจเป็ นการสื่ อสารที่
ผิดของผูช้ ม มิวสิ กวิดีโอที่ตีความที่ผิดพลาด
23 คน
1. ปราสาทพนมรุ ้งเป็ นวัฒนธรรมร่ วมไทย-กัมพูชา
(N=192)
ตามแบบศิลปวัฒนธรรมของขอม ที่มีการ
เผยแพร่ ไปหลายพื้นที่ ซึ่ งพบเห็นได้ในเขตพื้นที่
ภาคอีสานของประเทศไทย
2. เกิดท่าเต้นและการร่ ายรําโดยการประยุกต์เอา
ท่าร่ ายรําบูชาพญานาคตามความเชื่อของคนใน
ภาคอีสานมาประยุกต์ สังเกตได้จากท่าทางของ
มือของแดนซ์เซอร์ และการวางไลน์ในการเต้น
เป็ นแนวยาวในพิธี
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2. ด้านสังคม
การเมือง

1. ภาพตํารวจในชุด POLISA และการพูด
ผ่านโทรโข่งคล้าย CALL OUT

9 คน
(N=192)

6. สรุ ป

1. ภาพของแดนซ์เซอร์ ชุดดําที่เขียนว่า POLISA ซึ่ ง
เชื่อมโยงไปถึงภาพของตํารวจ หรื อการ์ดรักษา
ความปลอดภัยในต่างประเทศ ซึ่ งพบเห็นได้ใน
หลายประเทศ
2. การถือโทรโข่งของลิซ่า ที่สื่อสารให้เข้าใจถึง
การพูดเสี ยงที่ดงั หรื อการแสดงออกถึงสิ ทธิ์ใน
การออกเสี ยงทางประชาธิปไตย เชื่อมโยงบริ บท
ของสถานการณ์การเมืองไทย ที่กาํ ลังเกิ ดขึ้น
ณ ช่วงเวลาปั จจุบนั

1. ผลการวิเคราะห์ เรื่ อง การเชื่ อมโยงภาพเชิงพหุวฒ
ั นธรรม ของผู้เรียน ในรายวิชาความคิดสร้ างสรรค์
และการเล่ า เรื่ อ ง โดยใช้ กระแสดราม่ า : กรณี ศึ ก ษามิว สิ ก วิดี โ อเพลง LALISA, ลิ ซ่ า วงแบล็ ก พิ ง ก์ พบว่า
เกิ ดการเชื่ อมโยงภาพเชิ งพหุ วฒั นธรรม 2 ประเด็น คือ ด้านศิ ลปวัฒนธรรมไทย และด้านสังคมการเมือง ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้ 1) การนําเสนอถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ในรู ปแบบพหุวฒั นธรรมของเกาหลีใต้และประเทศไทย
เข้าด้วยกันอย่างสวยงามลงตัว 2) มีการผสมผสานเครื่ องแต่งกายของการเซิ้ งในภาคอีสานของไทย จากพิธีบูชา
บวงสรวงพญานาค ในเขตพื้นที่ ภาคอีสานของประเทศไทย 3) การผสมผสานเครื่ องประดับศี รษะที่ ถ่ายทอด
ออกมาเป็ นรัดเกล้ายอดสี ทอง ประดับด้วยดอกโป้ ยเซี ยน ตามความเชื่อของคนไทย ว่าเป็ นดอกไม้แห่ งการเจริ ญ
งอกงาม 4) การใส่รัดเกล้ายอด นัง่ บนบัลลังก์ทองอย่างสง่างาม ไม่มีการเต้น หรื อรําที่อาจเป็ นการสื่ อสารที่ผิดของ
ผูช้ มมิวสิ กวิดีโอที่ตีความที่ผิดพลาด 5) ปราสาทพนมรุ ้งเป็ นวัฒนธรรมร่ วมไทย-กัมพูชา ตามแบบศิลปวัฒนธรรม
ของขอม ที่มีการเผยแพร่ ไปหลายพื้นที่ ซึ่ งพบเห็นได้ในเขตพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย 6) เกิดท่าเต้นและ
การร่ ายรําโดยการประยุกต์เอาท่าร่ ายรําบูชาพญานาค ตามความเชื่อของคนในภาคอีสานมาประยุกต์ สังเกตได้จาก
ท่าทางของมือของแดนซ์เซอร์ และการวางไลน์ในการเต้นเป็ นแนวยาวในพิธี 7) ภาพของแดนซ์เซอร์ชุดดําที่เขียน
ว่า POLISA ซึ่ งเชื่ อมโยงไปถึงภาพของตํารวจ หรื อการ์ ดรักษาความปลอดภัยในต่างประเทศ ซึ่ งพบเห็ นได้ใน
หลายประเทศ และ 8) การถื อ โทรโข่ง ของลิ ซ่า ที่ สื่ อ สารให้เ ข้า ใจถึ ง การพูดเสี ย งที่ ดัง เชื่ อ มโยงบริ บทของ
สถานการณ์การเมืองไทย ณ ช่วงเวลาปั จจุบนั
2. ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาความคิดสร้ างสรรค์ และการเล่ าเรื่ อง เรื่ อง การเชื่ อมโยง
ภาพเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้เรี ยน โดยใช้ กระแสดราม่ า : กรณีศึกษามิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์
มีข้ นั ตอน 7 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาและศึ กษาประเด็นดราม่าที่ เกิ ดขึ้นไม่เกิ น 72 ชัว่ โมง 2) การจัดลําดับของ
ประเด็นดราม่า 3) การเลือกประเด็นดราม่าที่ มีความสนใจสู งสุ ด 2 เรื่ อง คือ ด้านศิ ลปวัฒนธรรมไทย และด้าน
สังคม การเมือง 4) ตั้งคําถามเกี่ ยวกับประเด็นดราม่า เป็ นคําถามปลายเปิ ด เกี่ ยวกับเรื่ อง มิวสิ กวิดีโอเพลงใหม่
LALISA ของลิซ่า วงแบล็กพิงก์ 5) ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน โดยให้ทาํ แบบสอบถาม 6) สุ่ มประเด็น
ดราม่าที่ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ พร้อมเหตุผลสนับสนุน และ 7) นําบทเรี ยนที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนศึกษา มาเป็ นโจทย์
การเชื่อมโยงภาพเชิงพหุวฒั นธรรม ผ่านมิวสิ กวิดีโอเพลง LALISA ที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
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7. ข้ อเสนอแนะ

(1) การเพิ่มหรื อเปิ ดอิสระในเรื่ องกรอบการวิเคราะห์ที่นอกเหนื อประเด็นดราม่าที่ ศึกษามาจากข่าว
จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเชื่อมโยงภาพได้มากขึ้น เกิดการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดกว้างขึ้นของผูเ้ รี ยน ในการแสดงออก
ถึงความคิดสร้างสรรค์ในการเชื่อมโยงภาพเชิงพหุวฒั นธรรมมากขึ้น เช่น เรื่ องต้นไม้ไทย เรื่ องใส่หน้ากากอนามัย
ช่วงโควิดระบาดของแดนซเซอร์ เรื่ องจังหวะดนตรี แบบไทย แบบอียิปต์ และท่าเต้นที่ ต่างวัฒนธรรม เป็ นต้น
(2) การนํากรณี ศึกษาของต่างประเทศทั้งในเอเชี ย ตะวันออก และตะวันตก มาผสมผสานในการจัด
ประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ จะช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ก ารเชื่ อ มโยงภาพมากขึ้ น มี ก ารผสมผสานที่ เ ป็ น
การเชื่ อมโยงภาพพหุ วฒั นธรรมที่กว้างมากขึ้น ซึ่ งอาจะได้การเชื่ อมโยงด้วยภาพเชิ งพหุ วฒั นธรรมระดับสากล
มากขึ้น
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แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์
สํ าหรับธุรกิจกรีนคาเฟ่ โดยเฉพาะ
CERAMIC DESIGN BY GREEN PRODUCT CONCEPT DESIGN
GUIDELINES ESPECIALLY FOR THE GREEN CAFÉ BUSINESS
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤดล จิตสกูล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: narudon.ji@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

กรี นคาเฟ่ (Green Café) เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการทําธุ รกิ จร้านกาแฟที่ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่า งมาก
ด้วยเทรนด์กระแสเรื่ องของรักษ์โลกกําลังเป็ นที่นิยมในยุคปั จจุบนั แนวคิดของการทําธุรกิจกรี นคาเฟ่ ในประเทศ
ไทย จึ งเป็ นการทําธุ รกิ จขายกาแฟผสมรวมกับการขายอาหารและเครื่ องดื่ มประเภทอื่นๆ โดยนําแนวคิดเรื่ อง
ของธรรมชาติ มาใช้ในระบบการจัดการร้ าน ตั้งแต่เรื่ องของการตกแต่งร้ านไปตลอดจนภาชนะที่ มีความเป็ น
ธรรมชาติ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม แต่ปัจจุบนั ยังขาดภาชนะหรื อผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กบั กรี นดีไซน์ที่แท้จริ ง
อีกทั้งยังเกิ ดต้นทุนและวัสดุเหลือใช้ จากการประดับตกแต่งเมนูโดยไม่จาํ เป็ น แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
เซรามิกแนวคิดกรี นดีไซน์ สําหรับธุรกิจกรี นคาเฟ่ โดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาด้านต้นทุน มีแนวทางทําได้ 4 รู ปแบบ
คือ 1) การออกแบบรู ปร่ างรู ปทรงที่อิงจากธรรมชาติ 2) การเขียนลวดลายประดับตกแต่งเป็ นสี ใต้เคลือบ 3) การออกแบบ
และผลิตด้วยระบบลีน (Lean System) ในการลดปริ มาณพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยมีวสั ดุอื่นๆ มาตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ไม้ ผ้า และวัสดุอื่น เป็ นต้น
คําสําคัญ: ออกแบบผลิตภัณฑ์, เซรามิก, แนวคิดกรี นดีไซน์, โมเดลธุรกิจ, กรี นคาเฟ่

ABSTRACT

Green Café is a model of coffee shop business that is very popular. At present, the trend of saving the
earth is becoming popular. The concept of running a Green Café business in Thailand is the selling of coffee
together with other kinds of food and beverage. The shop management is operated by adopting the concept of
nature from the shop decoration until using the natural containers that are matched with the environmentally
friendly concepts. But at present, there is lacking containers or products that are really meet the green design.
There is also the increased cost and waste material from unnecessary menu decoration. For the ceramic products
design guidelines under the Green Design concept, especially, for the Green Café business. There are 4 methods
as followed: 1) designing shapes based on nature 2) drawing decorative patterns with underglaze painting
3) designing and producing with a Lean System to reduce the amount of energy and natural resources
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consumption and 4) designing ceramic products with additional decorative materials such as wood, fabric, other
materials, etc.
Keywords: Product Design, Ceramics, Green Design Concept, Business Model, Green Café

1. บทนํา

ในสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมโลกปั จจุ บัน สังคมได้มุ่งเน้นและเห็ นความสําคัญของคําว่า “รั กษ์โลก”
มากยิ่ง ขึ้ น ในหลากหลายมุ มมองของนัก วิช าการที่ ไ ด้อ อกมาแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับสภาพแวดล้อมที่ มี
การเปลี่ยนแปลง ทําให้เกิดการตระหนักที่จะกลับมาดูแลรักษาโลกให้ดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั การให้ความสําคัญและ
มองเห็นปั ญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโลกไม่ได้เป็ นเรื่ องใหม่ ณ เวลาปั จจุบนั เพราะนโยบายนี้ เป็ นนโนบายโลก
ที่ หลายประเทศได้มีวิธีการและแนวทางในการกําหนดข้อปฏิบตั ิ ให้กบั คนในประเทศของตน ดําเนิ นชี วิตอย่าง
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
หากจะค้นหาคําสําคัญเกี่ ยวกับเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม หรื อ Green Society จะพบข้อมูลที่ มีอยู่ในระบบ
เครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตจํานวนมาก ด้วยที่ เป็ นเรื่ องสําคัญระดับโลก ทุ กหน่ วยงานทั่วโลก จึ งตระหนักเห็ นถึ ง
ความสําคัญในเรื่ องนี้ และอยากพลักดันให้เกิดการปฏิบตั ิจริ งที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น จึงเกิดเป็ นกิจกรรมต่างๆ ที่
เห็นได้ทว่ั ไป เช่น การแยกขยะ การนําของกลับมาใช้ใหม่ และการลดการใช้พลังงานต่างๆ เป็ นต้น ซึ่งจากกิจกรรม
ที่กล่าวมา ก็ไม่ได้ถือเป็ นเรื่ องใหม่ของสังคมปั จจุบนั มากนัก
สาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในเรื่ องสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป เป็ นผลมาจาก
การเพิ่มจํานวนของประชากรโลกที่มากขึ้น แม้สถิติการเกิ ดจะลดน้อยลงในบางประเทศ แต่ปริ มาณของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็ยงั คงเพิ่มขึ้นอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ระบบการผลิตต่าง ๆ ที่ตอ้ งการตอบสนองการบริ โภค
และอุปโภคก็ยงั คงเพิ่มขึ้ น ภาคอุตสาหกรรมก็มีการขยายตัวมากขึ้ น ระบบเศรษฐกิ จเติ บโตขึ้ นตามนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิ จ ส่ งผลให้เกิ ดการเร่ งรัดให้นาํ เอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการพัฒนาประเทศ
ให้เกิดประโยชน์อย่างรวดเร็ ว โดยที่ไม่ได้คาํ นึงถึงการรักษาหรื อทดแทนสิ่ งที่ถูกใช้หมดไป ซึ่ งอาจส่ งผลในเรื่ อง
ของการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิดความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาแนวคิดของการทําธุรกิจกรี นคาเฟ่ ในประเทศไทย
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์เซรามิ ก แนวคิ ดกรี น ดี ไ ซน์ สํา หรั บ ธุ ร กิ จกรี นคาเฟ่
โดยเฉพาะ

3. แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2560 – 2564

ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมา ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่ ให้ความสําคัญกับปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่
เกิ ดขึ้ น ดังนั้นจึ งได้มีการกําหนดนโยบายในการบริ หารประเทศที่ มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบเศรษฐกิ จ อย่าง
ต่อเนื่ อง เรื่ องปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาระดับโลก ที่ไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่เป็ นปั ญหาที่หลายประเทศพยายามให้
แนวทางในการกําหนดนโยบายที่ ให้ความสําคัญกับระบบพัฒนาเศรษฐกิ จ ภายใต้ฐานของการใช้ทรั พยากร
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ธรรมชาติเป็ นปั จจัยสําคัญ โดยประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่มีพ้ืนฐานในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นส่ วนใหญ่ จึงทําให้เกิดการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ เกิดการกระตุน้ การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศให้อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ดี และด้วยผลจากการพัฒนาดังกล่าว ทําให้ระบบสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสี ยหาย
และทรุ ดโทรม ส่ งผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อมทั้งในส่ วนของระบบนิ เวศและการดํารงชี วิตของประชาชน ที่ ตอ้ ง
ประสบกับ ปั ญ หาสภาพแวดล้อ มหลากหลายประการ ประกอบกับ ความเจริ ญก้า วหน้า ของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ยิง่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในสังคมและสิ่ งแวดล้อม
กระบวนการการจัด ทํา แผนจัด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ใ ห้ ค วามสํา คัญ กับ
กระบวนการการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการระดมความคิดที่หลากหลายจาก
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ เพื่อให้ได้แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนและใช้
ปฏิ บัติ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่า งเป็ นรู ป ธรรม (สํา นัก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2560)
นโยบายสิ่ งแวดล้อม (Environmental Policy) เป็ นแถลงการณ์ของหลายองค์กร ที่ แสดงออกถึงความตั้งใจ
และมุ่งมัน่ ในการที่จะใช้หลักการการทํางาน ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยรวม เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของสังคม
นโยบายหลายนโยบายที่เกิดขึ้นจึงถูกกําหนดเป็ นกรอบในการดําเนินงานขององค์กรในปั จจุบนั เพื่อให้สอดรับกับ
แผนการพัฒนาประเทศที่เกิดขึ้น ที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่ ชาติชาย โชติสกุล (2563) ได้กล่าวถึง
Green Society ว่าเป็ นหนึ่ งในนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ องมาหลายปี ที่ เน้นเรื่ องการรักษา
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้สอดรับกับแผนแม่บทของการพัฒนา
ประเทศไทยเกี่ยวกับสังคมสี เขียว และนอกเหนื อจากเรื่ องสิ่ งแวดล้อมแล้ว ยังมีการส่ งเสริ มในเรื่ องการเลื อกใช้
พลังงานทางเลือกที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม มีการนํากระบวนการ
เรื่ อง Green Process, Green Management และ Green Procurement มาใช้ร่วมด้วย เช่น การเลือกใช้สินค้าที่สามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ดว้ ยกระบวนการรี ไซเคิล การใช้สินค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เลือกใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ และการเลือกใช้สินค้าที่มีฉลากเขียวช่วยประหยัดพลังงาน เป็ นต้น

4. กรีนคาเฟ่ (Green Café)

กรี น คาเฟ่ (Green Café) เป็ นอี ก หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ ก าํ ลัง มาแรงในยุค ปั จ จุ บัน ซึ่ ง นอกจากจะเป็ นธุ ร กิ จ ที่
ผูป้ ระกอบการให้ความสนใจในการลงทุนกันมากแล้ว ธุ รกิ จกรี นคาเฟ่ ก็ยงั ตอบรับนโยบายของแผนการพัฒนา
ประเทศเรื่ องสิ่ งแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี จากสถิติของการเติบโตในภาคธุรกิจของร้านกาแฟในประเทศไทย ช่วงปี
2560 – 2564 พบว่า อาชี พอิสระที่นกั ลงทุนให้ความสนใจและมีอตั ราการเติบโตรวดเร็ วอย่างเห็นได้ชดั มาก คือ
ธุรกิจร้านกาแฟ
ด้วยสาเหตุที่ธุรกิ จร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุ รกิ จนี้ การลงทุนของนักลงทุน
ดัง กล่ า ว ส่ ง ผลทํา ให้เ กิ ด ความคึ ก คัก และตื่ น ตัว ให้กับ วงการธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว ร้ า นกาแฟเป็ นอย่า งมาก โดยใน
ขณะเดียวกัน กระแสความนิ ยมของการดื่มกาแฟของคนไทยก็มีเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน คือ จากเดิมที่
คนไทยชอบเดิ มกาแฟสําเร็ จรู ป เพราะง่ าย สะดวก และรวดเร็ วในการดื่ มตอนเช้าก่ อนออกไปทํางาน แต่ใน
ยุคปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกาแฟที่เป็ นคนไทย เปลี่ยนมานิยมดื่มกาแฟสดคัว่ บดกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากรสชาติ
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ของกาแฟจะสดใหม่แล้ว พฤติกรรมความชื่นชอบในสไตล์ของร้านกาแฟที่มีการตกแต่งร้านอย่างสวยงาม ก็ชวน
ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดสุ นทรี ยในการดื่ มกาแฟกับบรรยากาศของร้านอีกด้วย โดยสถิติที่ได้มีการสํารวจของศูนย์วิจัย
กสิ กรไทย ในช่วง 5 ปี (2559 – 2563) พบว่าจํานวนตัวเลขการบริ โภคกาแฟของคนไทย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 300
แก้ว/คน/ปี ซึ่งถือเป็ นการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟเป็ นอย่างมาก (ชาติชาย โชติสกุล, 2563)
ปั จจุบนั คนไทยดื่ มกาแฟปี ละประมาณ 300 แก้วต่อคนต่อปี ขณะที่ คนญี่ปุ่นจะดื่ มเฉลี่ยประมาณ 400
แก้วต่อคนต่อปี ส่ วนในยุโรปที่ ตลาดพัฒนามานานแล้วมีการดื่ มเฉลี่ยถึง 600 แก้วต่อคนต่อปี ซึ่ งจุดนี้ ถือเป็ น
โอกาสในการสร้างการเติบโตในวงการธุรกิจร้านกาแฟไทยอย่างเห็นได้ชดั จึงทําให้มีนกั ลงทุนจํานวนมาก สนใจ
ที่จะลงทุนกับธุรกิจร้านกาแฟเพิ่มขึ้นในทุกปี ที่ผา่ นมา

ภาพที่ 1 มูลค่าการเติบโตของการดื่มกาแฟของคนไทย ญี่ปนุ่ และคนยุโรป
ที่มา: https://positioningmag.com/1177082 สื บค้นเมื่อ 22 กันยายน 2564
จากการศึกษาวิจยั ของบุญสม รัศมีโชติ (2563) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยแห่งความสําเร็ จของธุรกิจร้านกาแฟ
อินดี้ในเขตภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยพบว่า 1) วิเคราะห์ส่วนประสม ทางการตลาดทั้งภาพรวมและ
รายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด2) วิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพรวมและราย
ด้านอยูใ่ นระดับมาก ความเชื่อมโยงของประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3) วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็ จที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็ จของภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ด้านความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและ 4) การวิเคราะห์
การถดถอยเชิง พหุ คูณของปั จจัยที่ส่งผลต่อปั จจัยแห่งความสําเร็ จของธุรกิจ พิจารณาจากนํ้าหนักของผลกระทบ
ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อปั จจัย ความสําเร็ จ พบว่ามีปัจจัย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร มีผลต่อความสําเร็ จสู ง
มากเป็ นอันดับแรก (β = 0.193) รองลงมา คือ ด้าน ผลิตภัณฑ์ (β = 0.186) ด้านราคา (β = 0.112) ด้านความเชื่อมโยง
ของประสบการณ์ (β = 0.094) ด้านลักษณะทางกายภาพ (β = 0.086) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (β = 0.073) และ
ด้านการส่งเสริ มการตลาด (β = 0.050) ตามลําดับ การแบ่งประเภทของธุรกิจร้านกาแฟในยุคปั จจุบนั ตามลักษณะ
ของการทําธุ รกิ จร้านกาแฟ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ ร้านกาแฟแบบ Chain และร้านกาแฟแบบ Indy
โดยความแตกต่างของร้านกาแฟทั้ง 2 ประเภทนั้น จะมีความแตกต่างกันในด้านธุรกิจดังต่อไปนี้ คือ
1. ร้านกาแฟรู ปแบบ Chain เป็ นร้านกาแฟในระบบธุรกิจที่สามารถขยายสาขาต่อไปเรื่ อยๆ ได้ เพื่อให้
เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง ตลอดจนให้ความสําคัญในเรื่ องของผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจเป็ นสําคัญ ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ก็
จะเป็ นบุ ค คลทั่ว ไป ลัก ษณะของร้ า นกาแฟในรู ป แบบของ Chain ได้แ ก่ Starbuck, Coffee bean and tea, Café
Amazon และ True Coffee เป็ นต้น
2. ร้ า นกาแฟในรู ป แบบของ Indy จะเป็ นธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟแบบสาขาเดี ย ว ไม่ เ น้น การขยายสาขา
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เปิ ดขึ้นด้วยความรักและชอบในกาแฟ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีองค์ความรู ้เกี่ยวกับกาแฟเป็ นอย่างมาก
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ใส่ ใจในทุ กรายละเอี ยดของความเป็ นกาแฟ ตั้งแต่สูตรในการชงกาแฟ การตกแต่งร้ าน ตลอดจนการเลื อกใช้
ภาชนะที่เข้ากับรู ปแบบของร้าน เพื่อให้ร้านมีบรรยากาศที่อบอุ่น สร้างสุ นทรี ยศาสตร์ ให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โดยกลุ่มลูกค่าส่ วนใหญ่จ ะเป็ นคนที่ ให้ความสนใจในเรื่ องกาแฟเหมื อนกัน ชอบบรรยากาศการนั่งจิ บกาแฟ
ทานขนมในร้านเหมือนกันกับผูป้ ระกอบการ โดยหากร้านกาแฟมีชื่อเสี ยงโด่งดัง และได้รับความนิ ยมจากลูกค้า
ในปริ มาณที่มาก ผูป้ ระกอบการก็อาจมีการขยายสาขาเพียงไม่กี่สาขา เพื่อให้สามารถควบคุมความเป็ นเอกลักษณ์
ของร้านไว้ให้คงอยู่ หรื ออาจจะปรับเปลี่ยนไปเป็ นร้านกาแฟรู ปแบบ Chain ต่อไป ตัวอย่างลักษณะร้านกาแฟใน
รู ปแบบของ Indy ได้แก่ Roast Coffee & Eatery, Roots Coffee Roster, Quest, Ink & Lion Café เป็ นต้น
ธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟ (Coffee shop) หรื อ ร้ า นคาเฟ่ (Café) มี ค วามเหมื อ นกัน ตรงที่ เ ป็ นธุ ร กิ จ ขายกาแฟ
แต่ความเป็ นคาเฟ่ จะมีความแตกต่างพิเศษขึ้นกว่าร้านกาแฟทัว่ ไป คือ จะมีอาหารอื่นๆ จําหน่ ายภายในร้านด้วย
นอกเหนื อจากขนมและเบเกอรี่ โดยคําว่าคาเฟ่ (Café) เป็ นคําศัพท์ที่ใช้เรี ยกกาแฟในภาษาฝรั่งเศส แต่ถูกนํามาใช้
ในภาษาอังกฤษ ที่หมายถึง ร้านกาแฟ (Coffee shop) หรื อร้านที่จาํ หน่ายเครื่ องดื่ม โดยลักษณะของร้านกาแฟแบบ
คาเฟ่ นั้น จะเป็ นการผสมผสานระหว่างร้านกาแฟ (Coffee shop) ภัตตาคาร (Restaurant) และบาร์ (Bar) เข้าด้วยกัน
ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ว ร้านคาเฟ่ จะไม่จาํ หน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แต่จะเน้นจําหน่ายเป็ นเครื่ องดื่มประเภท กาแฟ ชา
หรื อ ช็อกโกแลต รวมไปถึงเครื่ องดื่มอื่น ๆ ที่ใช้ดื่มได้ในเวลาพักผ่อน และนอกเหนื อจากเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ
แล้ว ร้านคาเฟ่ ก็จะยังมีอาหารว่างในประเภทขนม ซุป แซนวิช ไอศกรี ม และขนมหวาน ที่เสิ ร์ฟคู่กบั เครื่ องดื่มของ
คาเฟ่ นั้นๆ เช่น เค้ก คุกกี้ และบราวนี่ เป็ นต้น
กรี นคาเฟ่ (Green Café) เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการทําธุ รกิ จร้านกาแฟที่ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่า งมาก
ด้วยเทรนด์กระแสเรื่ องของรักษ์โลกกําลังมาแรงในยุคปั จจุบนั จึงทําให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟ มีไอเดียใน
เรื่ องของการนําเอาธรรมชาติมาผสมผสานในการตกแต่งร้ านคาเฟ่ ให้มีความร่ มรื่ น เป็ นธรรมชาติ เหมาะแก่
การพักผ่อนหย่อนใจในเวลาวันหยุดที่แสนพิเศษ (นพดล ศรี บุญชาติ, 2562)

ภาพที่ 2 บรรยากาศร้านกาแฟ Green Café
ที่มา: https://unsplash.com/s/photos/green-cafe สื บค้นเมื่อ 21 กันยายน 2564
ความหมายของคํา ว่า กรี น คาเฟ่ (Green Café) มี ค วามหมายตรงตัว ที่ ม าจากคํา ว่า Green ซึ่ ง แปลว่า
สี เขียว ที่หมายถึง สี เขียวของความเป็ นธรรมชาติ ร่ มรื่ น สดชื่นด้วยต้นไม้นานาชนิ ด ธุรกิจกรี นคาเฟ่ ถูกสร้างขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการและเอาใจกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ และชื่นชอบในความรัก
ธรรมชาติ เรี ยกว่า เป็ นคาเฟ่ ธรรมชาติ ที่สามารถทําให้เกิ ดความรู ้ สึกผ่อนคลายด้วยสี เขี ยวของต้นไม้ใบหญ้า
รวมไปถึงการเลือกใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ตามเทรนด์และกระแสโลกที่กาํ ลังมาแรงในช่วงปี นี้
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นอกเหนื อ การตกแต่ ง ร้ า นในธี ม ของธรรมชาติ แ ล้ว ในหลายคาเฟ่ ก็ ใ ห้ความสํา คัญ กับ อาหารและ
เครื่ องดื่มภายในร้าน ที่จะต้องคงแนวคิดในเรื่ องของความเป็ นธรรมชาติ ทั้งในส่วนของรู ปแบบการออกแบบและ
ประโยชน์ ใ ช้ส อย ไม่ ว่า จะเป็ นถ้ว ย ชาม แก้ว หรื อ ภาชนะต่ า งๆ ในการใส่ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ก็ ต ้อ งมี
การกําหนดให้เข้ากับ รู ปแบบของร้ านตามแนวคิ ดกรี นคาเฟ่ ด้ว ย โดยขวัญลดา ท่ าฉลอม (2564) ได้กล่ า วว่า
สภาพปั ญหาที่ พบในยุคปั จจุบนั ของกรี นคาเฟ่ คือ ภาชนะสําหรับใส่ อาหารและเครื่ องดื่ ม ยังไม่ตอบโจทย์กับ
รู ปแบบของกรี นคาเฟ่ ด้วยลักษณะยังไม่เป็ นเอกลักษณ์ ตลอดจนยังคงใช้ภาชนะที่เป็ นภาชนะรู ปแบบของโรงงาน
อุตสาหกรรม จึงทําให้ขาดความโดดเด่นของธุรกิจกรี นคาเฟ่ เป็ นอย่างมาก ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านคาเฟ่ ส่วนใหญ่
จึงแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ด้วยการเพิ่มการตกแต่งหน้าตาของเมนูอาหารในจานพิเศษเพื่อให้ตอบโจทย์กบั ความเป็ น
กรี นคาเฟ่ ด้วยวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ดอกไม้ตกแต่งอาหาร เมล็ดพืช และกิ่งไม้ใบไม้ เป็ นต้น แต่ทา้ ยที่สุดแล้ว
สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ก็กลายเป็ นขยะ เพราะไม่สามารถรับประทานได้ มีประโยชน์เพียงช่วยเพิ่มความสวยงามเท่านั้น
อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มต้นทุนเรื่ องของวัสดุตกแต่งอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั ผูป้ ระกอบการ ทําให้เกิดเป็ นของเหลือ
หรื อขยะที่ไม่จาํ เป็ นในการทําธุรกิจอีกด้วย

ภาพที่ 3 - 5 การตกแต่งหน้าตาของอาหารในจานด้วยวัสดุอื่นๆ เพือ่ เพิ่มความสวยงาม ดึงดูดใจลูกค้า
ที่มา: https://greenwave.atimeonline.com/healthylifestyle/detail/1337 สื บค้นเมื่อ 21 กันยายน 2564
การเพิ่มมูลค่าสิ นค้าในธุรกิจคาเฟ่ นอกเหนือจากการตกแต่งอาหารและเครื่ องดื่มให้สวยงามแล้ว ภาชนะ
ที่เป็ นเซรามิก ก็เป็ นอีกช่องทางเลือกหนึ่งที่ผปู ้ ระกอบการ จะเลือกสรรเป็ นพิเศษ เพราะเป็ นวัสดุมีความแข็งแกร่ ง
ทนทาน สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ซ้ าํ ได้ ให้ตอบโจทย์ในเรื่ องของการลดปริ มาณขยะและลดต้นทุนของร้านคาเฟ่
ได้เป็ นอย่างดี แต่ผปู ้ ระกอบการก็ยงั คงมีความต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าภายในร้านของตนเอง ด้วยการเพิ่ม
ความสวยงามในการนําเสนออาหารและเครื่ องดื่ม โดยการเลือกใช้ภาชนะที่สวยงาม มีการตกแต่งที่เป็ นสไตล์ของ
ร้านคาเฟ่ ในแต่ละรู ปแบบ เช่น ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จกรี นคาเฟ่ ก็พยายามที่ จะเลือกใช้ภาชนะที่ เป็ นการตกแต่ง
ลวดลายเป็ นธรรมชาติ รู ปทรงที่มีการเลียนแบบรู ปทรงตามธรรมชาติ หรื อมีสีสันเป็ นธรรมชาติ แต่ในยุคปั จจุบนั
รู ปแบบของภาชนะต่าง ๆ สําหรับการใส่ อาหารและเครื่ องดื่ม ก็ยงั ไม่ได้มีการออกแบบมารองรับธุรกิจกรี นคาเฟ่
โดยเฉพาะให้มากเท่าที่ควร หรื อถ้ามี ก็ยงั มีปริ มาณน้อยในการเป็ นช่องทางเลือกให้ผปู ้ ระกอบการ
กรี นคาเฟ่ (Green Café) เป็ นธุรกิจร้านกาแฟประเภทหนึ่ง ที่มีการนําเอาแนวคิดเรื่ องของธรรมชาติมาใช้
ในระบบการจัดการร้าน ตั้งแต่เรื่ องของการตกแต่งร้าน ไปตลอดจนภาชนะที่มีความเป็ นธรรมชาติ เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้น ในเทรนด์ของตลาดที่กาํ ลังนิยมเรื่ องรักษ์โลก ปั จจุบนั คาเฟ่ ในลักษณะของกรี นคาเฟ่ จึงเกิดเป็ น
ธุรกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก แต่ปัญหาการออกแบบภาชนะของกรี นคาเฟ่ ที่ ยงั ไม่หลากหลาย
รู ปแบบเดิ มๆ ไม่เป็ นเอกลักษณ์ ยังขาดการตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการ และลูกค้าเท่ าที่ ควร
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โดย ณัฐฐา รัตนแก้ว (2560) กล่าวว่า รู ปแบบของภาชนะเซรามิกที่มีในตลาดของกรี นคาเฟ่ ในยุคปั จจุบนั ยังเป็ น
รู ปแบบเดิม ๆ ยังไม่มีการออกแบบเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะกับกรี นคาเฟ่ มีลกั ษณะรู ปลักษณ์ที่ไม่ตอบโจทย์กบั
การใช้งานของผูป้ ระกอบการ นอกเหนื อจากนี้ เทรนด์นิยมการมาพักผ่อนในร้านกรี นคาเฟ่ ในปั จจุบนั ก็กาํ ลังมา
แรง พฤติกรรมการมาพักผ่อนของลูกค้า ก็จะชอบการถ่ายภาพสวย ๆ ภายในบรรยากาศของกรี นคาเฟ่ เผยแพร่ ผา่ น
สังคมโซเชี่ ยลมีเดี ย ทําให้ผูป้ ระกอบการเล็งเห็นความสําคัญในการใช้เป็ นช่องทางสื่ อออนไลน์ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร้านคาเฟ่ ของตน ผ่านโซเชี่ ยลมีเดี ยของลูกค้า ทําให้เกิ ดการแชร์ ต่อ บอกต่อ และติดตามมาใช้
บริ การอย่างต่อเนื่อง ถือเป็ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่มของผูป้ ระกอบการ

5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์

กรี นดีไซน์ (Green design) เป็ นไอเดียหนึ่ งที่ผูป้ ระกอบการธุรกิจกรี นคาเฟ่ หันมาเลือกใช้ เพื่อให้กรี นคาเฟ่
ของตนตอบโจทย์ตรงกับความเป็ น Green concept ให้ได้มากที่สุด นอกเหนื อจากการแต่งร้านให้มีลกั ษณะของ
ความเป็ นธรรมชาติที่ตอบโจทย์ของความเป็ นกรี นคาเฟ่ แล้ว การเลือกใช้ภาชนะ จาน ชาม หรื อแก้วในร้าน ก็เป็ น
สิ่ งสําคัญมากๆ ในการนําเสนอภาพลักษณ์ ของร้ านให้มีความเป็ น Green concept ที่ แท้จริ ง แต่หากจะใช้วสั ดุ
จานกระดาษ แก้ววัสดุเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ผูป้ ระกอบการก็จะมองว่า เป็ นการเพิ่มต้นทุนให้กบั ธุรกิจ เพราะแม้ว่า
ภาชนะจากกระดาษหรื อแก้ววัสดุเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมจะตอบโจทย์ Green concept มากก็ตาม ผลกําไรจาก
ธุ ร กิ จ ก็ ย งั คงเป็ นประเด็ น สํา คัญ ที่ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ มองเป็ นประเด็ น สํา คัญ เสมอที่ จ ะให้ เ กิ ด ต้น ทุ น ให้
น้อยที่สุด
หากจะไม่ให้เกิดความสิ้ นเปลืองกับภาชนะที่ใช้แล้วทิ้ง อีกหนทางหนึ่ งที่ผปู ้ ระกอบการเล็งเห็น ก็คือ
การใช้ภาชนะเซรามิก หรื อพลาสติก ที่มีความคงทน ซึ่ งสามารถใช้ซ้ าํ หลายรอบได้แบบไม่สิ้นเปลืองต้นทุนใน
การนําเสนอเมนูอาหารหรื อเครื่ องดื่ มให้มีความพิเศษสําหรับลูกค้า โดยเฉพาะการนําเสนอการจัดจานที่มีความโดด
เด่น สวยงาม ชวนรับประทาน ก็เป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่ ง ที่ผูป้ ระกอบการกรี นคาเฟ่ มองว่า เป็ นโอกาสในการดึงดูดใจ
กลุ่มลูกค้าสายถ่ายภาพให้เข้ามาใช้บริ การในธุ รกิ จ นอกจากจะเป็ นการสร้ างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว
ผูป้ ระกอบการก็ยงั มองเป็ นโอกาสทางการตลาด เมื่อกลุ่มลูกค้าถ่ายภาพแล้วโพสต์เผยแพร่ ภาพบรรยากาศและ
ความสวยงามของเมนูอาหารและเครื่ องดื่มต่าง ๆ เหล่านั้นลงไปบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็ นการโฆษณาร้านไปในตัว
แต่ถา้ หากจะใช้ภาชนะรู ปแบบภาชนะที่ผลิตมากจากโรงงานอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งใช้วสั ดุอื่นๆ ใน
การแต่งเมนูอาหารและเครื่ องดื่มเพิ่มเติม ขวัญลดา ท่าฉลอม (2564) ได้กล่าวไว้วา่ การแต่งเมนูอาหารและเครื่ องดื่ ม
ของกรี นคาเฟ่ อาจจะเป็ นวิธีที่ทาํ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ แต่ทุกอย่างคือการลงทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการโดย
ทั้งสิ้น อาจจะดีไม่นอ้ ย หากจะมีการออกแบบภาชนะที่สามารถเป็ นทั้งดีไซน์และประโยชน์ใช้สอยที่ตอบโจทย์กบั
ธุรกิจกรี นคาเฟ่ ที่แท้จริ งโดยเฉพาะ
คราฟท์ เซรามิก (Craft ceramic)
ในกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกสําหรับการใส่ อาหาร มีกระบวนการและขั้นตอนใน
การออกแบบที่ หลากหลายวิธี ซึ่ ง นอกเหนื อจากระบบของโรงงานอุต สาหกรรมที่ รู้ จัก กัน ทั่ว ไปแล้ว ก็ ย งั มี
การออกแบบและผลิตในลักษณะของงานคราฟท์เซรามิก (Craft ceramic) ด้วย เป็ นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ออกแบบ
ด้วยกระบวนการแบบ Handmade หรื องานฝี มือ ก่อนนําไปสู่ การผลิตในรู ปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ปริ ม าณที่ เพี ยงพอกับความต้อ งการของตลาด ซึ่ ง ปั จ จุ บันก็ มี โรงงานในลักษณะของสตู ดิโอเกิ ดขึ้ นมากมาย
ด้วยเพื่อตอบโจทย์เฉพาะด้านกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายที่ไม่ชอบความจําเจหรื อรู ปแบบเดิมๆ ของรู ปแบบ
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โรงงาน ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ซรามิ ก ในรู ป แบบของโรงงานได้ม ากกว่า เดิ ม โดย อนัน ต์
ชาติสุวรรณ (2562) ได้กล่าวถึงคราฟท์เซรามิกไว้วา่ กําลังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดเป็ นอย่างมาก เพราะช่วยตอบ
โจทย์เฉพาะด้านให้กับธุ รกิ จกรี นคาเฟ่ ที่ ตอ้ งการรายละเอี ยดและงานฝี มื อของผลิ ตภัณฑ์เซรามิกที่ ไม่จาํ เจกับ
รู ปแบบของโรงงานทัว่ ไป

ภาพที่ 6 – 8 งานคราฟท์เซรามิก (Craft ceramic)
ที่มา: https://beverlypress.com/2020/06/craft-in-america-center-honors-leach-pottery-with-exhibits/
สื บค้นเมื่อ 21 กันยายน 2564
หลักการในการการออกแบบภาชนะเซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์
ในการออกแบบภาชนะเซรามิกแนวคิดกรี นดีไซน์ ที่สร้างรู ปแบบความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย
ให้กับธุ รกิ จกรี นคาเฟ่ โดยเฉพาะ นักออกแบบอาจจะต้องมี การศึ กษาถึ งประโยชน์ใช้สอยแต่ละภาชนะอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ น ก่อนจะนําเรื่ องความสวยงามเพิ่มเติมลงไปในผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อให้ภาชนะเซารมิกดังกล่าวนั้น
มีความสวยงามควบคู่กบั การใช้งานที่แท้จริ ง และตอบโจทย์กบั ความต้องการของผูป้ ระกอบการธุรกิจกรี นคาเฟ่
ด้วยสภาพปั ญหาที่เกิดของของภาชนะเซรามิกที่ใช้งานจริ งของกรี นคาเฟ่ ในปั จจุบนั เป็ นรู ปแบบที่ผลิต
มาจากโรงงาน ซึ่ งผลิตมาเพื่อการใช้งานเป็ นวัตถุประสงค์หลัก อาจทําให้รูปลักษณ์ของความสวยงามจะยังไม่
ตอบสนองความต้องการในการนําเสนอเมนู อาหารหรื อเครื่ องดื่ มในโมเดลธุ รกิ จกรี นคาเฟ่ เท่ าที่ ควร วัฒนา
โชติ ช่ ว งรั ต น์ (2562) ได้ก ว่า ว่า รู ป แบบของภาชนะในการใส่ อ าหารของกรี น คาเฟ่ ในปั จ จุ บัน ยัง ไม่ ค่ อ ยมี
การออกแบบให้ตอบโจทย์กบั กรี นคอนเซ็ปโดยแท้จริ ง ยังเป็ นเพียงภาชนะที่มีส่วนประดับตกแต่งอื่นๆ ซึ่งจะเป็ น
ต้นทุนของผูป้ ระกอบการ ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบความสวยงามของภาชนะเซรามิกที่สามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยที่ ไ ม่ ต ้อ งใช้ก ารตกแต่ ง เพิ่ ม เติ ม จากวัส ดุ อื่ น ๆ ที่ จ ะเป็ นการสร้ า งต้น ทุ น ให้ กับ
ผูป้ ระกอบการ
การออกแบบภาชนะเซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์ สามารถทําได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่จะช่วยให้สามารถ
นําแนวคิดกรี นดีไซน์ มาใช้ในการออกแบบได้ในเทคนิ คเชิ งของการตกแต่งเพื่อความสวยงามของงานเซรามิก
สามารถทําได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. การออกแบบรู ปร่ างรู ปทรงที่อิงจากธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดทางด้านความงามที่ ตอบโจทย์กับ
การอ้างอิ งถึงแนวคิดแบบกรี นดี ไซน์ได้เป็ นอย่างดี โดยกรวิทย์ วงศาโรจน์ (2561) ได้กล่าวถึ งเรื่ อง การเลือก
แรงบันดาลในการออกแบบที่ดี จะต้องหาจุดเชื่อมโยงของสิ่ งที่ตอ้ งการจะออกแบบ แรงบันดาลใจจะเป็ นตัวช่วย
ให้ตรวจสอบได้ถึงความเหมาะสมของการนํามาใช้ในการออกแบบอย่า งลงตัว เช่ น หากต้องการความเป็ น
ธรรมชาติ ในการออกแบบ การเลือกแรงบันดาลใจก็ควรจะอิงเอาธรรมชาติ หรื อสิ่ งแวดล้อมโดยรอบมาใช้ใน
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ผลงาน เช่น ท้องฟ้า นํ้าตก ทะเล ทุ่งหญ้า ดอกไม้ และสัตว์ประเภทต่าง ๆ เป็ นต้น อาจจะนําแนวคิดศิลปะมาใช้ใน
การออกแบบภาชนะเซรามิ ก แนวคิ ด กรี น ดี ไ ซน์ ก็ ไ ด้ ตัว อย่า งเช่ น เลื อ กศิ ล ปะแนวอาร์ ต นู โ ว (Art Nuevo)
ที่ถ่ายทอดผ่านดอกไม้ ลายเถาวัลย์ ไม้เลื้อย เป็ นต้น มาเป็ นแรงบันดาลใจการออกแบบความสวยงาม ตอบโจทย์
กับแนวคิดกรี นดีไซน์

ภาพที่ 9 – 11 ผลิตภัณฑ์เซรามิกศิลปะอาร์ตนูโว (Art Nuevo ceramics)
ที่มา: https://www.pamono.eu/art-nouveau-ceramic-jug-by-charolles สื บค้นเมื่อ 22 กันยายน 2564
2. การเขียนลวดลายประดับตกแต่ งเป็ นสี ใต้ เคลื อบ ซึ่ งทําให้ความหลากหลายมากกว่าการเคลือบสี
แบบเดิมในงานเซรามิก โดยณัฐฐา รัตนแก้ว (2560) กล่าวว่า เทคนิ คการเขียนสี ใต้เคลือบในการตกแต่งเซรามิก
ที่ ช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์เซรามิ กมีความพิเศษกว่าเซรามิ กโรงงานทั่วไป เพราะสามารถวาด ขีด เขียน ได้ตามใจ
นักออกแบบ แล้วใช้วิธีการเคลือบใสทับและเผาเคลือบเซรามิกปิ ดท้าย กรวิทย์ วงศาโรจน์ (2561) กล่าวเพิ่มว่า
เทคนิ คการใช้สีใต้เคลือบในงานเซรามิก อาจจะไม่เหมาะกับรู ปแบบงานที่ตอ้ งการทาสี เนี ยนๆ หรื อรู ปแบบโรงงาน
แต่ เ หมาะสํา หรั บการลงเป็ นลายเส้น เล็ก ๆ มากกว่า จุ ด เด่ น ของเทคนิ คนี้ คื อ ทํา ให้เ กิ ด สไตล์เฉพาะตัวของ
การตกแต่งเซรามิก ที่ให้ความรู ้สึกเป็ นงานคราฟท์เซรามิกมากขึ้น มีความสวยงามโดดเด่นที่แตกต่างรู ปแบบเซรามิก
โรงงานทัว่ ไป ซึ่งอาจจะเป็ นการช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เซรามิกได้อีกวิธี ในการออกแบบตกแต่งเซรามิก

ภาพที่ 12 – 14 การเขียนลวดลายประดับตกแต่งเซรามิกด้วยสี ใต้เคลือบ เพิ่มความสวยงามโดดเด่น
ที่มา: http://www.pladaodesign.com/product/8963/pre-order สื บค้นเมื่อ 21 กันยายน 2564
3. การออกแบบและผลิตด้ วยระบบลีน (Lean System) ซึ่ งสามารถทําได้หลากหลายวิธี โดยที่นฤมล
พิพฒั นวัฒน์ (2563) ได้กล่าวว่า ระบบลีนนิยมนําเข้ามาใช้ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก ด้วยเป็ นระบบที่
เน้นในเรื่ องการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในการกระบวนการผลิต ตลอดจนการนําของเสี ยจาก
กระบวนการผลิ ตนํากลับมาใช้ใหม่ เช่ น การนําผลิ ตภัณฑ์เซรามิ กที่ ชาํ รุ ด แตก เสี ยหาย ไม่ได้มาตรฐานของ
โรงงาน นํากลับมาย่อยสลายให้เป็ นชิ้ นส่ วนเล็ก ๆ มาผสมลงไปในเนื้ อดิ นปั้ น เพื่อลดปริ มาณการใช้เนื้ อดิ น
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รวมถึงช่วยในเรื่ องการเสริ มความแข็งแรงของรู ปทรง โครงสร้างเซรามิกในกระบวนการเดี ยวกัน อีกทั้งยังตอบ
โจทย์เรื่ อง Zero waste ที่สงั คมโลกกําลังให้ความสําคัญอีกด้วย

ภาพที่ 15 กระบวนการขึ้นรู ปเซรามิก ที่ใช้เนื้อดินมีการผสมวัสดุเสริ มความแข็งแรงในการขึ้นรู ป
ที่มา: https://home.kapook.com/view229109.html สื บค้นเมื่อ 22 กันยายน 2564
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกโดยมีวัสดุอื่นๆ มาตกแต่ งเพิ่มเติม เพื่อให้มีความน่ ารั ก โดดเด่น
น่าสนใจให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย เช่น การต่อประกอบด้วยไม้ การนําผ้ามาประดับตกแต่งเพิ่มเติม การทําลูกเล่นต่างๆ
มาแขวนหรื อประดับเพิ่มเติมกับผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็ นต้น ชนพล ชื่นจิตร (2563) นักออกแบบเซรามิกให้ความ
คิดเห็นไว้วา่ การออกแบบลูกเล่น หรื อการเพิ่มวัสดุอื่นๆ เข้าไปในงานออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก จะทําให้ผลงาน
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น เป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังช่วยทําให้ผลงานมีความสนุกในการเล่าเรื่ อง (Story
telling) ซึ่ งตอบโจทย์กบั พฤติกรรมของคนยุคใหม่ ที่ชอบถ่ายทอดเรื่ องราวของตนเองผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ใน
ยุคปั จจุบนั อาจนําวัสดุธรรมชาติมาใช้ ให้ตอบโจทย์กบั แนวคิดกรี นดีไซน์อย่างแท้จริ ง

ภาพที่ 16 – 18 การต่อประกอบด้วยไม้ให้กบั ผลิตภัณฑ์เซรามิก
ที่มา: https://www.soimilk.com/news/art-nouveau-something-nouveau สื บค้นเมื่อ 22 กันยายน 2564

7. สรุ ป

(1) แนวคิดของการทําธุรกิจกรี นคาเฟ่ ในประเทศไทย เป็ นการทําธุ รกิ จขายกาแฟผสมรวมกับการขาย
อาหารและเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ ด้วยในร้านเดี ยวกัน เน้นการตกแต่งร้านแบบธรรมชาติมาเป็ นจุดขายสําคัญ
นําแนวคิดเรื่ องของธรรมชาติมาใช้ในระบบการจัดการร้าน ตั้งแต่บรรยากาศร้าน ไปตลอดจนภาชนะใส่ อาหาร
และเครื่ องดื่ม แต่ปัจจุบนั ยังขาดภาชนะหรื อผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กบั กรี นดีไซน์ในด้านของความสวยงามและ
ประโยชน์ใช้สอย ทําให้เกิดต้นทุนและวัสดุเหลือใช้จากการประดับตกแต่งเมนูอาหารและเครื่ องดื่มโดยไม่จาํ เป็ น
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(2) แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกแนวคิดกรี นดีไซน์ สํ าหรั บธุ รกิจกรี นคาเฟ่ โดยเฉพาะ
มีแนวทางทําได้ 4 รู ปแบบ คือ 1) การออกแบบรู ปร่ างรู ปทรงที่ อิงจากธรรมชาติ อาจนําแนวคิดศิ ลปะมาใช้ใน
การออกแบบให้เกิดความสวยงาม เช่น อาร์ตนูโว เป็ นต้น 2) การเขียนลวดลายประดับตกแต่งเป็ นสี ใต้เคลือบ และ
เคลื อบใสทับปิ ดท้าย 3) การออกแบบและผลิ ตด้ว ยระบบลี น (Lean System) ในการลดปริ มาณพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต และ 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยมีวสั ดุอื่นๆ มาประกอบเพิ่มลูกเล่น
และความน่าสนใจให้กบั ผลิตภัณฑ์เซรามิก เพิ่มมูลค่าและการเล่าเรื่ องให้กบั ผลิตภัณฑ์เซรามิก

6. ข้ อเสนอแนะ

1. การศึกษารู ปแบบธุรกิจร้านกาแฟสไตล์อื่น ๆ เพื่อนําไปปรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกกับ
สไตล์น้ นั ๆ โดยเฉพาะ จะช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั เมนูอาหารและเครื่ องดื่มของร้านกาแฟ สร้างความประทับใจให้กบั
ลูกค้า และเกิดประโยชน์ในด้านของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เกิดการบอกต่อหรื อ
แชร์ต่อให้ลูกค้าติดตามมาเพื่อใช้บริ การ จนทําให้ให้เกิดความเติบโตให้กบั ธุรกิจในยุคดิจิทลั
2. การศึ กษาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นลูกค้าที่ แท้จริ ง จะช่ วยให้การออกแบบและผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ตรงโจทย์กบั ไลฟ์ สไตล์ของลูกค้า ทั้งในแง่ของการใช้งานและความสวยงามของผลิตภัณฑ์
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บทคัดย่ อ

บทความเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างตัวละคร เรื่ องดาบพิฆาตอสู ร ทางหนังสื อการ์ ตูน
แอนิ เมชันทางโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ที่ มีความแตกต่างจากเรื่ องแนวเดี ยวกันและมีความเป็ นสากล ซึ่ งพบว่า
มีประเด็นน่าสนใจ คือ 1. ตัวละครเอกแตกต่างไปจากตัวเอกแนวเรื่ องแบบต่อสู ้ และเน้นสร้างฮีโร่ แบบเดียวกันที่
มัก สร้ า งตัว เอกให้ มี ด้า นลบในตัว โดยตัว เอกอย่า งทัน จิ โ ร่ มี ค วามเป็ นฮี โ ร่ ใ นอุ ด มคติ ที่ จิ ต ใจดี อ่ อ นโยน
ไม่หวัน่ ไหวต่อความชั่วร้ าย 2. ความเป็ นฮี โร่ ที่เป็ นสากลต้องมาจากความพยายามของตนเองไม่ใช่ โชคช่วย
สิ่ งของหรื อพลังวิเศษ 3. ตัวละครเติมคุณค่ามนุษย์ตามอุดมคติสากล โดยออกแบบตัวละครที่มีความเป็ นชายและ
หญิ งในคนเดี ยวกัน และสร้ างตัวละครที่ มีความเท่าเที ยมและหลากหลายทางเพศ 4. การสร้ างอัตลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรมที่คนส่ วนใหญ่รู้จกั ในระดับสากลแฝงลงไปในตัวละครที่สะท้อนปั จเจกบุคคลตามบริ บทปั จจุบนั จะ
ช่วยให้เรื่ องมีเอกลักษณ์และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในระดับสากลได้
คําสําคัญ: การสร้างตัวละคร, การ์ ตูน, อนิเมะ, การเล่าเรื่ อง

ABSTRACT

This article is aimed to study the characterization in ‘Demon Slayer’: the comic book, animated series
and movie, which is universal and also distinctive from the other stories using similar genre. The study found
interesting points as follows: 1. The main character is different from the other fighting hero stories that mostly
create the dark side story of the main character, but Tanjiro is created to be the ideal hero who has good heart,
gentle and fearless of evil. 2. Being universal hero has to be put by his own effort, not by a chance of luck, any
magic tool or supernatural power. 3. The characters in Demon Slayer fulfill human value according to
internationally ideal as regards to building the gender binary character within the same person, as well as creating
the sexual equality and diversity of many characters. 4. To create identity by adding the well-known universal
culture into each of characters, can reflect individual characteristics according to the current context. This helps
creating more accessible uniqueness to universal consumers.
Keywords: Characterization, Manga, Anime, Narrative
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1. บทนํา

ในขณะที่ หลายประเทศทัว่ โลกเจอกับพิษเศรษฐกิ จตกตํ่าจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ในรอบปี 2563
ที่ ผ่านมาญี่ปุ่นกลับมีอุตสาหกรรมสื่ อการ์ ตูน แอนิ เมชัน และภาพยนตร์ มาช่วยผ่อนคลายภาวะเศรษฐกิ จ ลงได้
เมื่อผลงานเรื่ องดาบพิฆาตอสู ร (Demon Slayer) หนังสื อการ์ ตูนญี่ปุ่น หรื อ มังงะ แนวต่อสู ้ ผจญภัย แฟนตาซี
ซึ่ งตี พิ ม พ์ค รั้ งแรกในปี 2559 และนํา ไปสู่ ก ารสร้ า งแอนิ เ มชัน ทางโทรทัศ น์ หรื อ ซี รี ส์ อ นิ เ มะ ในปี 2563
ชื่อ Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba หรื อ ดาบพิฆาตอสู ร มีจาํ นวนทั้งหมด 26 ตอนจบใน 1 ฤดูกาล ทํารายได้
ในญี่ปุ่นสูงถึง 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็ นอนิเมะที่ได้รับความนิยมไปทัว่ เอเชีย (ไทยรัฐออนไลน์, 2564)
และส่ ง ต่ อ ให้เ กิ ด ภาพยนตร์ ดาบพิ ฆ าตอสู ร เดอะมู ฟ วี่: ศึ ก รถไฟสู่ นิ รั น ดร์ ที่ เ ข้า ฉายในเดื อ นตุ ล าคม 2563
สร้างตํานานภาพยนตร์ แอนิ เมชันที่ทาํ รายได้สูงสุ ดตลอดกาลในญี่ปุ่น และยังสร้างปรากฏการณ์เป็ นภาพยนตร์
อนิ เมะที่ทาํ รายได้เหนื อกว่าภาพยนตร์ คนแสดง (Live action) เพราะเป็ นภาพยนตร์ ที่ทาํ รายได้สูงที่ สุดของโลก
เมื่อสิ้นปี ที่ผา่ นมาคือ 474.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เมเจอร์ กรุ๊ ป, 2564) แม้กระทัง่ สื่ อในสหรัฐอเมริ กาเองยังยกย่องให้
ดาบพิฆาตอสู รเป็ นแอนิ เมชันที่ มีงานผลิ ตด้านภาพ เพลง ความเคลื่อนไหว และฉากต่อสู ้ได้อย่างน่ าทึ่ ง และ
ส่ วนสําคัญที่สุด คือ การสร้างตัวละครที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะตัวละครเอกของเรื่ องอย่าง คามาโดะ ทันจิโร่
ที่สามารถสร้างภาพแทนของคนที่ตอ้ งพบกับความสู ญเสี ยในชีวิตแต่มีแรงใจในการต่อสู ้กบั ชีวิต (Brown, 2021)
เช่ นเดี ยวกับในประเทศไทยที่ ให้การต้อนรั บดาบพิฆาตอสู รเช่ นกัน เพราะดาบพิฆาตอสู รในภาคภาพยนตร์
ทําสถิติสร้างรายได้เป็ นภาพยนตร์ต่างประเทศที่ทาํ เงินสูงที่สุดในไทยประจําปี 2563 อีกด้วย
การเข้าถึงผูช้ มในวงกว้างทําให้สื่อญี่ปุ่นจํานวนหนึ่งยกให้ดาบพิฆาตอสูรเป็ นการ์ตูนแห่งทศวรรษ 2020
เพราะจากการสํารวจโดย Oricon Monitor Research พบว่าการ์ ตูนเรื่ องดาบพิฆาตอสู รสามารถครองใจคนทุกเพศ
วัยตั้งแต่เด็กประถมไปจนถึงวัยเกษียณ นอกจากนี้ ตวั ละครในเรื่ องยังมีอิทธิ พลไม่แพ้ศิลปิ น หรื อ ไอดอล (Idol)
โดยมีผลการสํารวจเด็กนักเรี ยนญี่ปุ่น 7,600 คนในระดับชั้นประถมปลายพบว่า บุคคลที่เด็กๆ ชื่ นชอบและเห็น
เป็ นแบบอย่างมากที่สุดคือ ทันจิโร่ ตัวเอกของเรื่ องดาบพิฆาตอสู ร มากกว่าแม่ของตนเองที่เลือกตอบว่าชอบเป็ น
อันดับ 2 ด้วยซํ้า (The Opener, 2564) เมื่อหันมามองในประเทศไทยเองก็เกิดกระแสดาบพิฆาตอสูรนอกจอตามมา
เช่นกัน เพราะมีสินค้าคาแรกเตอร์ วางขายอย่างแพร่ หลายจนเป็ นข่าวดังในโลกออนไลน์ เมื่อโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ง
ต้องถึงกับออกคําสัง่ ห้ามไม่ให้เด็กๆ สวมเสื้ อคลุมตามตัวละครในดาบพิฆาตอสูร (ข่าวสดออนไลน์, 2564)
ปรากฏการณ์ท้ งั แง่รายได้และพลังของตัวละครที่ได้รับการยอมรับของผูช้ มทัว่ โลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศ
ไทยจากเรื่ องดาบพิฆาตอสู ร จึ งเป็ นที่ มาของบทความเรื่ องนี้ ที่ตอ้ งการวิเคราะห์ แง่ มุมของการสร้างตัวละคร
(Characterization) เรื่ องดาบพิฆาตอสู ร ซึ่ งถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของศาสตร์ แห่ งการเล่าเรื่ องโดยใช้กรอบ
แนวคิดการสร้างตัวละครในหลายมิติท้ งั ด้านสรี ระ จิตวิทยา ภูมิหลัง พัฒนาการ เพื่อให้นกั สร้างสรรค์เรื่ องเล่าและ
ผูผ้ ลิตสื่ อของไทยเห็นแนวทางการพัฒนาและสร้างสรรค์ตวั ละครที่สามารถครองใจผูช้ มได้ในระดับสากล

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาการสร้างตัวละคร เรื่ องดาบพิฆาตอสูร ทางสื่ อหนังสือการ์ตูน แอนิเมชันทางโทรทัศน์ และ
ภาพยนตร์
(2) เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างตัวละครที่มีความเป็ นสากล ในเรื่ องดาบพิฆาตอสูร
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3. ดาบพิฆาตอสู ร : ผู้แต่ งหญิงแต่ เล่ าเรื่ องแนวการ์ ตูนผู้ชาย
ดาบพิฆาตอสู ร เล่าเรื่ องราวในยุคไทโช (1912-1926) ของญี่ปุ่น โลกที่เต็มไปด้วยอสู รกินคน ศูนย์กลาง

ของเรื่ องเริ่ มจากเด็กหนุ่มที่ชื่อ ทันจิโร่ ลูกชายคนโตที่มีอาชีพเผาถ่านขาย ผูเ้ ป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงของครอบครัวที่
คอยเลี้ ย งดู แ ม่ แ ละน้อ งๆ แต่ แ ล้ว จู่ ๆ ก็ มี อ สู ร บุ ก เข้า มาฆ่ า คนในครอบครั ว เหลื อ เพี ย งน้อ งสาวคื อ เนซึ โ กะ
ผูร้ อดชี วิตเพียงหนึ่ งเดี ยวแต่ก็ตอ้ งกลายสภาพไปเป็ นอสู ร ทันจิ โร่ จึงตัดสิ นใจฝึ กฝนตนเองให้เป็ นนักดาบที่
เก่ ง กาจแห่ ง หน่ ว ยพิ ฆ าตอสู ร เพื่ อ ปราบอสู ร ไปพลาง พร้ อ มกับ หาหนทางให้น้อ งสาวกลับ มาเป็ นมนุ ษ ย์
เหมือนเดิม
ดาบพิฆาตอสู ร มี จุดเริ่ มจากการตี พิมพ์ลงในนิ ตยสารการ์ ตูนรายสัปดาห์ที่ขายดี ที่สุดในญี่ ปุ่นอย่าง
โชเน็งจัมป์ (Shonen Jump) ซึ่งยึดครองกลุ่มผูอ้ ่านเด็กผูช้ ายอายุไม่เกิน 18 ปี มาหลายทศวรรษ ได้รับคําชมในด้าน
การเล่าเรื่ อง และการสร้ างตัวละครว่ามีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว โดยเฉพาะตัวละครเอกซึ่ งอ่อนโยน แตกต่างจาก
การ์ ตูนแนวโชเน็ ง หรื อการ์ ตูนที่ เน้นผูอ้ ่านเป็ นเด็กผูช้ ายแบบเดี ยวกัน ซึ่ งทั้งนักอ่านและสื่ อด้านบันเทิ งต่าง
วิเคราะห์วา่ เป็ นเพราะผูแ้ ต่งเรื่ องและภาพเป็ นผูห้ ญิง คือ โคโยฮารุ โกโตเกะ (Koyoharu Gotouge) ทําให้แตกต่าง
จากการ์ ตูนแนวเดียวกันที่ผ่านมาที่มีแต่ผแู ้ ต่ง และกองบรรณาธิ การหลักเป็ นผูช้ ายมาโดยตลอด (โดยเพิ่งเปิ ดโอกาส
ให้มีกองบรรณาธิ การผูห้ ญิงเข้ามาทํางานได้เมื่อปี 2019) ส่ งผลให้ท้ งั ลายเส้น และเนื้ อเรื่ องมีความละเอียดอ่อน
มากกว่าแนวทางเดิมๆ ของการ์ ตูนโชเน็งด้วยกัน (Alt, 2021) แต่สาเหตุขา้ งต้นไม่ใช่จุดสําคัญเพียงสิ่ งเดียวที่ช่วย
ให้ ดาบพิฆาตอสูร ได้รับความนิยมไปทัว่ โลก เพราะต้องเกิดจากกลวิธีการสร้างตัวละครเอกและการวางบทบาท
ของตัวละครอื่นๆ ให้สัมพันธ์กนั ด้วย ซึ่ งหากพิจารณาจากกรอบการสร้างตัวละครให้มีมิติ ทั้งการสร้างตัวละคร
แบบภาพยนตร์ (รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2558: 200-232) และการจําแนกประเภทตัวละคร (ชุติมา มณี วฒั นา,
2558 : 80-81) สรุ ปประเด็นสําคัญได้ดงั นี้
3.1 การสร้ างตัวละครหลัก
ตัวละครเอก (Protagonist) หรื อตัวละครศูนย์กลางของเรื่ องอย่างทันจิโร่ เขามีจุดเด่นหลายด้าน คือ
ลักษณะทางกายภาพ
1. อ่ อนโยนแต่ เข้ มแข็ง : หญิงและชายในร่ างเดียว
การออกแบบรู ปลักษณ์ภายนอกของตัวละครหากเทียบกับตัวละครชายในเรื่ อง เห็นได้ชดั ว่าดวงตา
ของทันจิโร่ กลมโตกว่า ให้ความรู ้สึกน่ารักเหมือนตัวละครหญิง แถมยังใส่ ต่างหูห้อยยาว รู ปร่ างเป็ นไพ่ดอกไม้ที่
ชื่ อ ฮานะฟุ ด ะ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นิ สั ย ในคอของเขาที่ อ่ อ นโยนกับ ทุ ก คน เป็ นคนละเอี ย ดอ่ อ น เข้า ใจผูอ้ ื่ น
แต่ขณะเดียวกันความอ่อนโยนซึ่ งเป็ นลักษณะนิ สัยที่ถูกแปะป้ าย (stereotype) ว่ามีความเป็ นเพศหญิง ก็ถูกเบรก
ด้วยรอยแผลเป็ นบนใบหน้า และผมเปิ ดหน้าผากสั้นสี เข้ม อีกทั้งชุดเสื้ อคลุมลายตารางหมากรุ ก พร้อมพกดาบเป็ น
อาวุธ ประกอบกับนิสัยที่มุ่งมัน่ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ทําให้ทนั จิโร่ มีส่วนผสมของความเป็ นเพศทั้งชายและหญิงตาม
แนวคิดแบบเพศทวิลกั ษณ์ (gender binary) ที่แต่เดิมโลกกําหนดว่าเพศชายจริ งต้องเข้มแข็ง หญิงแท้ ต้องอ่อนโยน
รวมเข้าไว้ดว้ ยกัน (ปิ ยะมาศ ใจไฝ่ , 2560) ความ “อ่อนโยนแต่เข้มแข็ง” ของตัวละครเอกในดาบพิฆาตอสูรจึงเป็ น
ตัวเอกที่ทลายเส้นแบ่งผูอ้ ่านที่เคยถูกขีดกรอบความเป็ นชาย-หญิงตามแบบการ์ตูนโชเน็งที่เราเคยเห็นมาตลอด
2. คอสตูม (costume): ญี่ปุ่นดั้งเดิมผสานโลกตะวันตกสมัยใหม่
การออกแบบคาแรกเตอร์ ทนั จิโร่ รวมทั้งตัวละครอื่นๆ ล้วนผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเข้า
กับ วัฒ นธรรมสมัย ใหม่ ไม่ ว่า จะเป็ นการออกแบบนํา ลายบนไพ่ ด อกไม้ท่ี เ คยฮิ ต ในอดี ต ช่ ว งปี ค.ศ.1889
มากลายเป็ นต่างหูให้ตวั เอก (Daco, 2564) ที่มองเผินๆ ลวดลายดูเหมือนธงชาติญี่ปุ่นอย่างมากแล้ว ตัวละครนักล่า
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อสู รในเรื่ องส่ วนใหญ่ยงั ใส่ เสื้ อคลุมฮาโอริ ที่เป็ นเอกลักษณ์ด้ งั เดิมของชาวอุทิศอุทยั แต่ดดั แปลงให้ผสมผสาน
ลวดลายแบบตะวันตกสมัยใหม่อย่างตารางหมากรุ ก หรื อลายเส้นกราฟิ กลงไป อีกทั้งการออกแบบตัวละครก็มี
ลายเส้นแบบอนิ เมะยุคใหม่ที่ไม่ซับซ้อน และไม่มีรายละเอียดจนดูสมจริ งมากนัก ทําให้เกิ ดความผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมลงไปในการออกแบบคาแรกเตอร์ภายนอก และช่วยเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของ
ตัวละครที่ยงั มีเสน่ห์ความเป็ นญี่ปุ่นแบบเก่าแต่ก็สากลพอจะเข้าถึงคนรุ่ นใหม่ได้เช่นกัน

ภาพที่ 1 (ซ้าย) ตัวละครในเรื่ องดาบพิฆาตอสรู (ทันจิโร่ คนกลางล่างเสื้ อเขียว) (Pimchanok, 2020)
ที่มา: https://topserieshit.com/demon-slayer/
ภาพที่ 2 (ขวา) ต่างหูของตัวละครเอก (Daco, 2564)
ที่มา: https://www.daco-thai.com/hanafuda-flower-cards/
ลักษณะทางจิตวิทยา
1. ความปรารถนาขั้นสู งสุ ด (Dramatic Need) : ไม่ ต้องเป็ นที่ 1 เสมอไป
หากมองความปรารถนาขั้นสู งสุ ด (Dramatic Need) ของตัวละครเอกอย่างทันจิโร่ ที่ตอ้ งการแก้ไข
ชะตากรรมที่คนรอบข้างมองว่าไม่มีทางเป็ นไปได้ในการหาทางให้นอ้ งสาวที่แปรสภาพเป็ นอสู รอย่างเนซึ โกะก
ลับมาเป็ นมนุ ษย์ดังเดิ มนั้น มี ความแตกต่างและเข้าถึ งได้ง่ายกว่าตัว ละครแนวโชเน็ งแบบเดี ยวกัน ซึ่ งมักมี
เป้ าหมายคือต้องการเป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่และทําตามฝัน เหมือนเช่นลูฟี่ในวันพีซ (One Piece) มังงะที่ครองอันดับ 1 ของ
ญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานก็มีความปรารถนาจะเป็ นราชาโจรสลัด หรื อนารู โตะ ในนิ นจาคาถา โอ้โฮเฮะ (Naruto)
อนิ เมะที่ โด่งดังในยุโรปและอเมริ กา ก็ตอ้ งการการยอมรับจากคนอื่นด้วยการเป็ นผูป้ กครองสู งสุ ดของหมู่บา้ น
นินจา ตัวละครเอกแนวฮีโร่ แบบโชเน็งโดยส่วนใหญ่ที่มกั พรํ่าบอกว่าชีวติ ต้องคว้าฝัน ต้องเป็ นหนึ่ง อาจเข้าไม่ถึง
ทุกคน เพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีความฝั นยิ่งใหญ่แบบนั้น ความปรารถนาสู งสุ ดของทันจิโร่ ที่มีเพียงการมองไป
ข้างหน้าเพื่อ “แก้ไข” เปลี่ยนแปลงสิ่ งที่ผิดพลาด เลวร้ายในอดีตที่เกิดกับน้องสาวจึงมีความเป็ นสากลและสร้ าง
อารมณ์ร่วมได้ง่ายกว่า เพราะใครๆ ต่างก็เคยเจอเรื่ องร้ายๆ หรื ออุปสรรคที่เข้ามาในชีวติ และหวังว่าซักวันจะแก้ไข
ให้ดีข้ ึนกันทั้งนั้น
2. แรงผลักหรื อแรงขับ (Motivation) : ความแค้ น (ไม่ ) ต้ องชําระ
นอกจากความปรารถนาของตัวละครแล้ว แรงผลักดันของตัวละครเอกในดาบพิฆาตอสู รยังเป็ น
แรงขับเคลื่อนที่ไม่ค่อยเห็นในตัวละครเอกแนวโชเน็งด้วยกัน แม้จุดเริ่ มการออกเดินทางของทันจิโร่ จะเกิดจาก
การถูกอสู รฆ่าคนในครอบครัวอย่างไม่เป็ นธรรมไม่ต่างจากตัวละครแนวฮีโร่ เรื่ องอื่น เหมือนเช่นนารู โตะ หรื อ
กระทัง่ ฮีโร่ จากโลกตะวันตก เช่นสไปเดอร์ แมน ซึ่ งตัวละครเอกโดยส่ วนใหญ่มกั ใช้แรงขับจากการแก้แค้นไปสู่
1529

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เป้ าหมาย แต่ทนั จิโร่ ที่แม้จะรู ้วา่ อสูรที่ฆ่าครอบครัวของเขาเป็ นใคร ทิศทางของเรื่ องกลับไม่พฒั นามุ่งสู่การ “ชําระ
แค้น” อย่างเลือดเย็น แต่กลับเลือกจะใช้แรงขับเรื่ อง “ความรัก” ต่อครอบครัวคือน้องสาวในการพัฒนาเรื่ องไปสู่
การช่วยเหลือน้องให้กลับเป็ นมนุษย์อีกครั้ง แรงผลักดันตัวละครที่เกิดจากการให้คุณค่าของความรัก โดยเฉพาะ
ความรักของคนในครอบครัวที่ใครๆ ก็สัมผัสได้ โดยให้ค่าว่าความรักเป็ นสิ่ งหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจเพราะทันจิ โร่
อยู่กบั ปั จจุบนั มากกว่าจะจมอยู่กบั ความโกรธแค้นและผลักไปสู่ การชําระแค้นที่เกิ ดขึ้นในอดี ตเช่นนี้ ย่อมสร้าง
ความประทับใจได้ไม่ยาก อีกทั้งยังช่วยเสริ มลักษณะนิ สัยใจคอของตัวละครที่ มีความอ่อนโยน รักครอบครัว
ตอกยํ้าภาพความเป็ นตัวเอกที่จิตใจดีและอบอุ่นได้ชดั เจนอีกด้วย
จุดเด่ น และความพิเศษของตัวละคร (Hero Point หรื อ Strong Point)
ในเรื่ องเล่าแนวต่อสู ้ ผจญภัย และจินตนาการ มักขาดตัวช่วยเสริ มความเป็ นฮีโร่ ของตัวละครเอกไป
ไม่ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ นอาวุธ หรื อ พลังพิเศษของตัวละคร จึ งเป็ นจุดขายสําคัญไม่แพ้รูปลักษณ์ภายนอกหรื อ
นิสยั ใจคอ
1. การออกแบบพลังพิเศษ : พลังปราณ ภาพแทนวิชาความรู้ ยุคใหม่
พลังพิเศษในเรื่ องดาบพิฆาตอสู รถ่ายทอดผ่าน “พลังปราณ” ซึ่ งเป็ นการออกแบบให้ที่มาของพลัง
วิเศษไม่ได้เกิ ดจากอุบตั ิเหตุ เทพเจ้า สิ่ งลี้ลบั หรื อของวิเศษ เหมือนเช่นลูฟี่ในวันพีซที่ เผลอไปกิ นผลไม้ปีศาจ
ผลยางยืดจนร่ างกายยืดหยุน่ ได้ และไม่เป็ นแบบซุน โงคู ในดราก้อนบอลที่มีเทพเจ้ามังกรคอยให้พร ในเรื่ องมี
การออกแบบระดับพลังของนักล่าอสูรไว้โดยแบ่งเป็ นพลังปราณ หรื อเคล็ดวิชาการใช้ลมหายใจในการปราบเหล่า
อสู ร ที่ มี ถึ ง 14 แบบ (ไม่ ร วมระบํา เทพอัคคี ) ซึ่ ง การพัฒ นาพลัง ปราณ ขึ้ น อยู่กับ “การฝึ กฝน” เป็ นสิ่ ง สําคัญ
นอกจากนี้ การออกแบบพลังปราณก็ไม่ไปตามหมวดหมู่เดี ยวกัน เช่นปราณวารี ปราณแมลง ปราณหิ นผา หรื อ
ปราณเสี ยง ทําให้หากดูผิวเผินพลังปราณในดาบพิฆาตอสู รเหมือนถูกแบ่งประเภทแบบสะเปะสะปะเพื่อสร้าง
สี สนั ให้กบั เรื่ องเท่านั้น แต่หากมองอีกด้าน การออกแบบพลังปราณที่แตกต่างหลากหลายกลับเชื่อมโยงกับตัวตน
ของคนเจเนอเรชันใหม่ที่พยายามแสวงหาความสามารถหรื อจุดเด่นที่มีอตั ลักษณ์ เป็ นของตัวเองที่ต่างกัน เพราะ
ในเรื่ องไม่ได้ช้ ีชดั ลงไปว่าปราณสายไหนดีที่สุด แต่ย้าํ เสมอว่าขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้ปราณที่จะสามารถฝึ กฝน พัฒนา หรื อ
ประยุกต์ให้เข้ากับตนเองได้มากแค่ไหน ในเรื่ องเลยมีปราณใหม่ๆ ที่นกั ล่าอสูรคิดค้นให้เหมาะกับตนเอง เหมือน
เช่น โคโช ชิโนบุ ที่พฒั นาปราณแมลงโดยใช้พิษที่ร้ายกาจขึ้นมาสําหรับตัวเธอเองเพื่อทดแทนจุดอ่อนของร่ างกาย
ที่บอบบางจนไม่สามารถตัดคออสูรได้ หรื อ ตัวเอกอย่างทันจิโร่ ที่มีพ้นื ฐานดั้งเดิมคือปราณวารี ที่ฝึกฝนนานเกือบ
2 ปี แต่กลับไม่สัมพันธ์กบั ร่ างกายจึงหันไปฝึ กปราณตะวันและนําเอาเทคนิ คการหายใจของพ่อมาผนวกเข้าเป็ น
ปราณผสมผสานจนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการไล่ล่าอสู ร ในเรื่ องยังใช้ปราณบ่งบอกถึงคนที่ เก่ งเพียงด้านเดี ยว
อย่างเซนอิทซึ ที่พยายามอย่างหนักแต่ก็เรี ยนรู ้ได้แค่กระบวนท่าเดียว แต่เขาก็เก่งกาจในกระบวนท่าเดียวนั้นอย่าง
ลึกซึ้ งและนํามาพลิกแพลงใช้ในการต่อสู ้ได้เช่นกัน พลังปราณในดาบพิฆาตอสู รจึงให้ความสําคัญกับ พลังพิเศษ
ที่แฝงในตัวมนุษย์ มากกว่าพลังวิเศษที่มาจากเทพเจ้าหรื อสิ่ งลี้ลบั เหมือนการ์ ตูนแนวเดียวกันที่ผ่านมา โดยยํ้าว่า
ความเก่งกาจย่อมต้องเกิ ดจากความมุมานะของตนเองเท่านั้น อีกทั้งยังเป็ นภาพแทนของวิชาความรู ้สมัยใหม่ที่
บอกทั้งเด็ก ผูป้ กครอง และครู อาจารย์ท้ งั หลายว่า การศึกษาควรมีท้ งั รู ้ลึก และรู ้รอบ อีกทั้งเด็กๆ ไม่ควรถูกนิ ยาม
ความเก่งอย่างจํากัดเหมารวมอยูแ่ ค่เพียง เก่งเลข หรื อเก่งภาษา เพียงไม่กี่แบบ ทุกๆ คนยังมีทกั ษะ ความสามารถ
เฉพาะตัวที่ซ่อนอยูร่ อวันให้เราทําความรู ้จกั และไม่ยอ่ ท้อต่อการตัดแต่ง ผสมผสาน และพัฒนาให้เป็ นของตัวเอง
พลังปราณ ในดาบพิฆาตอสู ร จึงเป็ นการออกแบบพลังที่ไม่วิเศษ แต่พิเศษตรงที่สามารถให้กาํ ลังใจคนวัยเรี ยน
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หรื อแม้แต่ผใู ้ หญ่ทุกคนที่เคยท้อแท้วา่ เราไม่เก่งอะไรเลยตามวาทกรรม “คนเก่ง” ของสังคมที่ครอบเราอยู่ ได้ลอง
ย้อนกลับมาสํารวจตัวตนความสามารถเนื้อแท้ของเราเพื่อต่อยอดพลังที่ซุกซ่อนอยูใ่ นตัวให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
2. ความอ่ อนโยน คือทางเยียวยาและแก้ ปัญหาทีแ่ สนทรงพลัง
จุดเด่นทางสภาพร่ างกายของทันจิโร่ ที่มีศีรษะแข็งกว่าหิ น และมีประสาทสัมผัสการดมกลิ่นดี จน
รับรู ้และแยกแยะความรู ้สึกของทั้งมนุษย์และอสู รได้น้ นั ไม่ได้เป็ นจุดแข็งที่โดดเด่นมากนัก เพราะหากพิจารณาจาก
วิธีคลี่คลายอุปสรรคของตัวละครในยามคับขันจะพบว่าจุดเด่นที่แท้จริ งที่เป็ นแก่นแกนสําคัญในการ “เอาชนะ”
เหล่าอสูรและคนรอบข้างได้เสมอคือจุดเด่นทางนิสัยใจคอของตัวละคร “อ่ อนโยนแต่ ไม่ อ่อนแอ ใจดีแต่ เด็ดเดี่ยว”
จึงเป็ นนิยามสั้นๆ สําหรับตัวทันจิโร่ ความเป็ นคนอ่อนโยน ความเชื่อมัน่ ในมนุษย์ถูกถ่ายทอดตลอดทั้งเรื่ องด้วย
วิธีการที่ต่างจากฮีโร่ ในการ์ ตูนผูช้ ายเรื่ องอี่นๆ เพราะทันจิโร่ ไม่ได้แสดงความเป็ นคนจิตใจดีผ่านการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุ ษย์โดยตรง แต่กลับหยิบยื่นความใจดีให้กบั ตัวละครฝ่ ายขั้วตรงข้ามหรื อฝ่ ายร้าย (protagonist) ด้วยซํ้า
โดยตัวละครเอกถ่ายทอดจุดเด่นนิสยั ความอ่อนโยนใน 2 รู ปแบบคือ
1. ความอ่ อนโยนผ่ านการกระทําที่มอบให้ แก่ อสู รฝั่ งตรงกันข้ าม ตลอดภารกิ จการเดิ นทาง
ปราบอสูรของทันจิโร่ เขาแสดงความรู ้สึกชื่นชมมนตร์อสูรโลหิ ตของอสูรที่ต่อสูด้ ว้ ยใจจริ ง และมอบกระบวนท่า
สังหารด้วยความเมตตาให้แก่อสู รในครอบครัวของรุ ย อสู รจันทราผูโ้ หยหาสายสัมพันธ์ของครอบครัว อีกทั้ง
ไม่เดินเหยียบยํ่าศพของอสูรเหมือนนักล่าอสู รคนอื่นๆ เพื่อให้เกียรติอสูรหลายตนที่ไม่ได้ตอ้ งการลงมือต่อมนุษย์
อย่างเหี้ ยมโหดเพราะอยากทํา แต่ทาํ ด้วยภาวะจํายอมทั้งจากแรงผลักเรื่ องความกลัว หรื อความอ่อนแอของร่ างกาย
การกระทําแห่ งความอ่อนโยน เมตตามักแสดงออกในช่ วงเวลาที่ ทันจิ โร่ หยุดคิดหลังลงมื อฆ่าอสู รเพื่อแสดง
ความเห็นใจในชะตากรรมของอสูรหลายตนที่ถูกเขาปลิดชีพ ฉากการลงมือสังหารอสูรด้วยดาบที่ดูเหมือนรุ นแรง
นั้นจึงดูจะกลายเป็ นความชอบธรรมขึ้นมาทันที เมื่อทันจิโร่ ได้แปรเปลี่ยนจากการฆ่าฟันที่ดูความโหดร้าย ไปเป็ น
“การปลดปล่อย” อสูรแทน เพราะก่อนตายอสูรทั้งหลายต่างรับรู ้ถึงความอ่อนโยน และอบอุ่นที่ทนั จิโร่ มีให้จนทํา
ให้ปลดล็อกเรื่ องราวในอดีตเมื่อครั้งยังเป็ นมนุษย์ และลาจากโลกไปอย่างสงบ
2. ความอ่ อนโยนผ่ านคําพูด “ขอบคุณ” เป็ นคําที่ได้ยนิ แทบตลอดเวลาจากปากของทันจิโร่
แม้วา่ จะเป็ นช่วงหน้าสิ่ วหน้าขวาน ที่กาํ ลังจะปฏิบตั ิภารกิจปราบอสู รตรงหน้าก็ตาม ทันจิโร่ ขอบคุณเพื่อนร่ วม
ทางคนแรกอย่างอางาซึมะ เซนอิทซึ ที่ยอมแบ่งข้าวปั้ นให้เขา ทั้งๆ ที่ทนั จิโร่ เป็ นฝ่ ายมอบข้าวปั้ นที่เหลือเพียงก้อน
เดียวนี้ให้เซนอิทซึกินก่อน หรื อ อาชิบิระ อิโนะสุเกะ นักล่าอสูรรุ่ นเดียวกันผูส้ วมหัวหมูป่าที่แสนเป็ นคนหยาบกร้าน
ก็ยงั อดซึ้ งใจไปกับคําพูดของทันจิโร่ ที่ หยุดขอบคุณอิโนสุ เกะเรื่ องช่วยสร้างความอุ่นใจที่เป็ นเพื่อนเดิ นทางทํา
ภารกิจปราบอสู รร้ายด้วยกัน กระทัง่ ในฝันทันจิโร่ ยงั ไม่วายเอ่ยทั้งคําขอบคุณ และขอโทษแก่ครอบครัวที่เสี ยชีวติ
ไปแล้วของเขาที่ ไม่อาจช่ วยชี วิตไว้ได้ ซึ่ งการแสดงออกด้วยคําพูดง่ ายๆ ว่า “ขอบคุ ณ” อย่างจริ งใจ แต่แสดง
ความเข้มแข็งและเชื่อมัน่ ต่อศักยภาพของคนรอบข้างของทันจิโร่ นี่เองที่เป็ นพลังบวกเปลี่ยนแปลงคนรอบตัวให้
กลายเป็ นคนอบอุ่น อ่อนโยน และมัน่ ใจในตัวเองมากขึ้นด้วย เหมือนเช่น อิโนะสุ เกะที่ได้แรงใจฮึดสู ใ้ นยามคับ
ขันจากความเชื่อมัน่ ของทันจิโร่ การแสดงความอ่อนโยนต่อคนรอบข้างอย่างจริ งใจจึงเป็ นกุญแจสําคัญมากกว่า
จุดเด่นทางกาย ซึ่ งช่วยให้เขาข้ามผ่านอุปสรรคในยามวิกฤติและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างอย่างแท้จริ ง
การกระทําอันอ่อนโยนของทันจิโร่ ที่ถูกแสดงออกตลอดทั้งเรื่ องจึงช่วยสะท้อนถึงแก่นความคิดหลัก (theme) ของ
เรื่ องให้หนักแน่ นขึ้นว่า ไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนก็อย่าลืมการแสดงความอ่อนโยนต่อคนรอบข้าง เพราะเรื่ อง
เล็กน้อยเหล่านี้อาจแปรเปลี่ยนเป็ นพลังใจที่ยง่ิ ใหญ่ให้คนรอบข้างได้เช่นกัน
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3.2 การออกแบบตัวละครอื่นๆ
- สร้ า งภู มิห ลังเพิ่มมติใ ห้ ตัวละครทุ กฝ่ าย อาจไม่ ใ ช่ เรื่ อ งใหม่ ในการ์ ตูน แนวโชเน็ งที่ จะสร้ าง
เรื่ องราวชีวิตเบื้องหลัง (back story) ให้กบั ตัวละครเพื่อสร้างความรักและผูกพันกับตัวละคร เห็นได้จากในวันพีซ
ที่สร้างตัวละครฝั่งตัวเอกเพื่อนร่ วมการเดินทางแต่ละคนล้วนมีเรื่ องราวชีวิตเบื้องหลังที่แสดงความเป็ นกลุ่มขบถ
ของสังคม หรื อในนารู โตะก็นาํ อดีตอันน่าเศร้ามาสร้างที่มาความเป็ นตัวร้ายจนตัวละครฝั่งร้ายจนครองใจนักอ่าน
ยิง่ กว่าตัวเอก แต่ในดาบพิฆาตอสูร เลือกทั้งสองแนวทาง เราได้เห็นเรื่ องในอดีตของครอบครัวทันจิโร่ ทั้งพ่อ หรื อ
วิญญาณแม่และน้องๆ ที่คอยโผล่มาเป็ นพลังใจอยูห่ ลายครั้งเพื่อแสดงความสําคัญของครอบครัว ขณะเดียวกันใน
ฝั่ งตัวละครฝ่ ายขั้วตรงข้าม (Antagonist) ที่ เป็ นอสู รทั้งลูกกะจ๊อก หรื อระดับหัวหน้าทุกตัว รวมทั้งตัวละครรอง
แนวร่ วมพวกพ้องฝั่ งตัวเอกล้วนมีเรื่ องราวเป็ นของตัวเองในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน แต่แม้จะมีการหยุดเล่าเรื่ อง
ย้อนอดีต (flashback) เพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวชีวติ เบื้องหลัง ให้กบั ตัวละครรอบข้างอยูต่ ลอด แต่จงั หวะการเล่าเรื่ อง
ก็ยงั เดินไปข้างหน้าอย่างกระชับฉับไว เพราะการเติมเรื่ องราวชีวิตเบื้องหลังของตัวละครอื่นๆ ถูกสอดแทรกเข้า
มาในระหว่างที่เรื่ องกําลังเดินหน้าอย่างเข้มข้นในฉากต่อสู ้ ซึ่งนอกจากจะช่วยทอดช่วงอารมณ์ผูช้ มที่กาํ ลังลุน้ ให้
อยากติดตามผลการต่อสู ้มากขึ้นแล้ว ยังผ่อนความตึงเครี ยดของการฆ่าฟันโดยสอดแทรกให้ผูช้ มเข้าใจที่มาแห่ ง
ความเป็ นตัวร้ายอย่างมีสาเหตุ เช่นที่มาของรุ ย อสูรจันทรา ที่กลายมาเป็ นอสูรโหดร้ายเพราะฝังใจที่ถูกพ่อพยายาม
ฆ่ าเขาในวัยเด็ก หรื อเซนอิ ทซึ ที่ ดูเป็ นคนขี้ ขลาด ชอบโวยวายไม่กล้าสู ้คน เมื่ อย้อนอดี ตให้เห็ นคําสอนของ
อาจารย์ก็เผยให้เห็นมุมที่เป็ นคนจริ งจังเพราะก่อนจะวิ่งหนี ดว้ ยความกลัวนั้นเขาได้พยายามฝึ กตนเองอย่างหนัก
ที่สุดแล้วแม้สุดท้ายจะฝึ กได้แค่กระบวนท่าเดี ยวก็ตาม การหยุดเรื่ องไม่เน้นต่อสู ้ (action) ด้านเดียวแต่ค่อยๆ หยอด
เรื่ องราวชีวติ (drama) ที่ง่ายต่อการเรี ยกอารมณ์ร่วมเป็ นระยะ จึงช่วยให้ผชู ้ มมีเวลาได้สนิทสนม สร้างความผูกพัน
กับตัวละครได้เป็ นอย่างดี
และหากนํากรอบแนวคิดการสร้างตัวละครให้มีชีวิต และการเติมความน่าสนใจให้ตวั ละคร (จรู ญพร
ปรปั ก ษ์ป ระลัย , 2560: 96-113) รวมทั้ง แนวทางการสร้ า งตัว ละครในแบบการ์ ตู น ญี่ ปุ่ น (นับ ทอง ทองใบ,
2555:151-266) มาพิจารณาประกอบกันก็พบว่าตัวละครในดาบพิฆาตอสูรมีความโดดเด่นและแตกต่างดังนี้
- ทันจิโร่ -เนซึ โกะ: ตัวละครคู่หูพี่-น้ อง สู ตรของการสร้างตัวละครคู่หู (Modifier หรื อ Sidekick)
ที่มกั มาเติมแต่งอารมณ์ขาํ ขัน ผ่องถ่ายความรู ้สึกหรื อช่วยเหลือตัวเอกในยามคับขันที่เราคุน้ เคยกัน เช่นแบทแมน
กับ โรบิ น เชร็ ค ยักษ์เขียว กับ เจ้าลา ดองกี้ สังเกตว่ามักจะออกแบบให้อยูใ่ นรู ปความสัมพันธ์แบบเพื่อน หรื อ
ลูกน้อง ผ่านคน สัตว์ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ แต่ในดาบพิฆาตอสูรออกแบบให้ทนั จิโร่ เดินทางพร้อมคู่หูไปกับเนซึโกะ
น้องสาวผูเ้ ป็ นอสู รพูดไม่ได้ที่ตอ้ งหักห้ามใจไม่ให้กินเลือดมนุษย์จนต้องคาบไม้ไผ่ไว้ตลอดเรื่ อง เนซึ โกะจึงเป็ น
การออกแบบที่โดดเด่น ดึงความสนใจได้ต้ งั แต่แรกเห็น เพราะรู ปลักษณ์ชวนสงสัยให้ตามไปหาข้อมูลที่มาของ
การคาบกระบอกไม้ไ ผ่ แถมยัง เป็ นตัว ละครที่ ช่ ว ยผ่อ นโทนเรื่ อ งให้ไ ม่ หนัก เกิ น ไป อี ก ทั้ง ยังมี บ ทบาทเป็ น
ผูช้ ่วยเหลือพี่ชายในยามต่อสูไ้ ด้ตลอดทั้งเรื่ องอีกด้วย
- ตัวละครรู ปลักษณ์ ภายนอกขัดแย้ งกับนิสัยใจคอภายใน การสร้างให้รูปลักษณ์ภายนอกขัดแย้งกับ
นิสยั ภายใน หรื อขัดแย้งกับบริ บทสังคมเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ตวั ละครน่าสนใจได้เสมอ เหมือนเช่น อิโนสึ เกะ จอมพลัง
เลือดร้อนผูส้ วมหมวกหนังหมูป่าเพราะอยากปิ ดบังใบหน้าสวยหวานข้างใน อุบุยาชิกิ คางายะ ผูน้ าํ องค์กรนักล่า
อสูรภายนอกเหมือนตัวร้ายเพราะ มีรอยแผลเป็ นครึ่ งหน้า แต่กลับเป็ นผูน้ าํ ที่สุขมุ เยือกเย็น จิตใจดี ซึ่งตรงกันข้าม
กับผูน้ าํ ฝั่ งอสู ร อย่างมุซัน ที่ ภายนอกดูหล่อเท่ แต่กลับเลือดเย็น ฆ่ามนุ ษย์แบบไม่มีเหตุผลได้ในพริ บตา หรื อ
เซนอิทซึที่ผิวเผินดูข้ ีขลาด วิง่ หนีอสูรเสมอ แต่ยามหลับกลับไม่รู้ตวั เองว่าเก่งกาจปราบอสูรได้เด็ดขาดไม่แพ้ใคร
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- ตัวละครหญิงไม่ ได้ เป็ นแค่ ตัวประกอบ การออกแบบตัวละครฝ่ ายหน่ วยพิฆาตอสู รของตัวเอก
ยังแสดงถึงความเท่าเทียมทางเพศผ่านเสาหลัก หรื อหัวหน้าปราณทั้ง 9 สาย ที่ไม่แบ่งแยกเพศชาย หญิง ในองค์กร
จึ งวัดกันที่ความสามารถ และทําให้มีเสาหลักทุกเพศ เหมือนเช่น คันโรจิ มิซึริ เสาหลักความรัก ที่ มีเพศสภาพ
(sexuality) เป็ นหญิงมีกาํ ลังมหาศาล ขัดกับภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูเป็ นสาวสวย เซ็กซี่ ที่แต่งตัวเน้นทรวดทรงแบบ
ไม่สนใจใคร ในมังงะบอกว่าเธอมีความหนาแน่ นของกล้ามเนื้ อมากกว่าคนทัว่ ไปถึง 8 เท่า มีปลายผมสี เขี ยว
ซึ่ งทําให้เธอแปลกแยกจากนิ ยามความสวยของคนในยุคนั้นจนต้องย้อมผมดํา อดอาหาร และแกล้งอ่อนแอให้
เหมือนผูห้ ญิงส่วนใหญ่ การให้ค่าความงามของสังคมที่ทาํ ให้เธอไม่กล้าเปิ ดเผยตัวตนที่แท้จริ งทําให้เธอรู ้สึกไร้ค่า
จนตัดสิ นใจเข้าหน่วยพิฆาตอสูร เพื่อต้องการตามหารักแท้ไม่วา่ จะเป็ นเพศใดก็ตาม (เธอแสดงออกว่าพร้อมสนใจ
ทุกเพศ) มิซึริซ่ ึ งมีเพศวิถี (sexual orientation) ขัดกับเพศสภาพจึงเป็ นเหมือนตัวแทนของความหลากหลายทาง
เพศ (LGBTQ+) ที่ในสังคมเหมือนจะยอมรับ แต่กลับไม่ค่อยได้รับโอกาสสําคัญหลายๆ เรื่ อง ตัวละครเช่นนี้นบั ว่า
มีความแตกต่างจากการออกแบบตัวละครหญิงในการ์ ตูน หรื อ อนิ เมะแนวต่อสู ้ซ่ ึ งมีผชู ้ ายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก
เหมือนที่ผา่ นมา
ตัวละครฝ่ ายธรรมะก็เจ็บได้ -ตายเป็ น ในฉบับมังงะที่มีความยาว 23 เล่มจบและเนื้ อหานําหน้าส่วน
แอนิเมชันไปนั้น แสดงให้เห็นถึงเนื้อเรื่ องที่สมจริ งมากกว่าเรื่ องแนวโชเน็งด้วยกัน เพราะตั้งแต่ช่วงกลางเรื่ องมีตวั
ละครฝ่ ายตัวเอกหน่ วยพิฆาตอสู รที่ เป็ นเสาหลักสําคัญถูกอสู รสังหารจนเสี ยชี วิตไป 4 คนจากเสาหลักทั้งหมด
9 คน ฉากการต่อสู ้ในเรื่ องนี้ จึงสมจริ งกว่าตัวละครแนวโชเน็งที่ผา่ นมา นอกจากนี้ ความตายก็นบั เป็ นจุดเปลี่ยน
สําคัญให้ตวั ละครเอกอย่างทันจิโร่ ผมู ้ องโลกอย่างสดใส เติบโต กล้าแกร่ งขึ้น มีพลังใจเร่ งพัฒนาตัวเองให้เก่งเพื่อ
ไล่ล่าปราบอสู รอย่างเด็ดขาดมากขึ้นด้วย ซึ่ งบทเรี ยนจากความตายของเพื่อนพ้องที่แลกมาซึ่ งความสงบสุ ขของ
โลกจึ งเป็ นเหมื อนการเสี ยสละเพื่อส่ งต่อกําลังใจให้ทุกคนที่ เคยผ่านความสู ญเสี ยเห็ นคุณค่าในการมี ชีวิตอยู่
เหมื อ นเช่ น คํา กล่ า วในตอนส่ ง ท้า ยฉบับ มังงะของทันจิ โ ร่ ที่บ อกว่า การตายของทุ ก คนไม่ ไ ด้สู ญ เปล่ า เพราะ
“ความมุ่งมั่นที่กล้ าแข็งจํานวนมาก แปรเปลีย่ นเป็ นดาบที่ยิ่งใหญ่ เข้ าฟาดฟั นศัตรู ...การมีชีวิตอยู่ถือเป็ นปาฏิ หาริ ย์
ได้ โปรดใช้ ชีวิตอย่ างเต็มที่”

5. สรุ ป

จากการวิเคราะห์หาแนวทางการสร้างตัวละครเรื่ องดาบพิฆาตอสู รที่กล่าวมาทั้งหมด ทําให้เห็นแนวทาง
การสร้างตัวละครที่แตกต่างไปจากตัวละครเอกจากแนวเรื่ องแบบต่อสู ้ และเน้นสร้างฮีโร่ แบบเดียวกันดังนี้
1. ฮีโร่ ในอุดมคติ ทันจิโร่ ซ่ ึงจิตใจดี อ่อนโยนให้พลังบวกแก่คนรอบข้างเรี ยกว่าเป็ นฮีโร่ ในอุดมคติที่ต่าง
จากภาพแทนคนในสังคมจริ งเหมื อนฮีโร่ ตามวัฒนธรรมอเมริ กัน เช่ น ไอรอนแมน ที่ ภาคิ น มาลัยวงศ์ (2556)
ศึ กษาพบว่าผูช้ มอเมริ กนั เชื่ อว่าไม่มีใครปิ ดทองหลังพระ ดังนั้นฮีโร่ ที่ทาํ ดี เพราะหวังผลตอบแทน เช่น การหา
ชื่ อเสี ยงจึ งเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้ หรื อตัวละครเอกแนวฮีโร่ ในซี รีส์ส่วนใหญ่ของเน็ตฟลิกซ์ก็เน้นสร้างตัวละครมี
ด้านมืดในตัวเพื่อให้ตวั ละครมีความเป็ นมนุษย์จบั ต้องได้เช่นกัน (นับทอง ทองใบ, 2561) ตัวละครฮีโร่ แบบทันจิโร่
ที่ไม่หวัน่ ไหวต่อฝั่งอธรรมจึงแตกต่างออกมาจากลักษณะของฮีโร่ โดยส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั และอาจเป็ นการสะท้อน
ไปถึงความต้องการของผูช้ มที่อยากเห็นฮีโร่ รูปแบบใหม่ ที่มุ่งมัน่ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุดมการณ์ และยึดมัน่ ในความดีแบบ
ไม่ไหวเอนแทนที่ตวั ละครเอกสี เทาซึ่งมักเผชิญความขัดแย้งด้านมืดและสว่างในตัวเหมือนที่ผา่ นมา
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2. ตัวละครเข้ าถึงคนวงกว้ างต้ องเติมคุณค่ ามนุษย์ ตามอุดมคติสากล
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะของเรื่ องเล่าสู่ สากล (ฐณยศ โล่ห์พฒั นานนท์ และกฤษบดินทร์ วงค์คาํ , 2562)
พบว่าเรื่ องที่ ได้รับความนิ ยมเป็ นสากล มักเติ มอุดมคติ สากลลงไปในตัวละคร ซึ่ งสอดคล้องกับตัวละครใน
ดาบพิฆาตอสูรใน 2 ประเด็น
- ตัวละครทลายกรอบแนวคิดเพศทวิลกั ษณ์ (Gender Binary) หรื อการกําหนดว่าโลกนี้มีเพศเพียง
สองเพศ คือชายจริ ง หญิงแท้ การออกแบบตัวละครเรื่ องนี้ มีแนวคิดแบบ Non-Binary หรื อ อทวิลกั ษณ์ ที่ละทิ้ง
บรรทัดฐานทางเพศของสังคม เหมือนเช่นการออกแบบตัวละครเอกอย่างทันจิโร่ ที่มีลกั ษณะทั้งรู ปลักษณ์ภายนอก
ใส่ต่างหูหอ้ ยยาว และอ่อนโยนเหมือนเพศหญิง แต่ก็ดูมีความเป็ นชายจากรอยแผลเป็ นบนหน้าและความเด็ดเดี่ ยว
ในตัว ทันจิ โร่ จึงเป็ นตัวละครที่ ทลายเส้นแบ่งระหว่างเพศชาย-หญิงของผูอ้ ่านแนวต่อสู ้ผจญภัย นอกจากนี้ ใน
เรื่ องยังสร้างความเท่ าเที ยมทางเพศผ่านการให้ผูน้ าํ ฝั่ งหน่ วยพิฆาตอสู รมีทุกเพศวิถี เหมือนเช่นตัวละคร มิซึริ
เสาหลักความรักที่เป็ นตัวแทนความหลากหลายทางเพศผูม้ ุ่งมัน่ หาความรักที่แท้จริ งไม่วา่ จะเป็ นเพศสภาพแบบใด
ก็ ต าม ดาบพิ ฆ าตอสู รจึ ง มี ความสดใหม่ และเข้า ถึ ง ผูอ้ ่า นและผูช้ มในวงกว้า งมากกว่า การ์ ตูนแนวต่อสู ้แบบ
เด็กผูช้ ายหรื อโชเน็งแบบเดียวกัน เห็ นได้จากผลสํารวจของ Animate Times เว็บไซต์ขอ้ มูลข่าวสารของร้านค้า
อนิเมะดังในญี่ปุ่นที่พบว่ากลุ่มผูห้ ญิง อายุ 10 40 และ 30 ปี เป็ นสาวก 3 อันดับแรกที่ชื่นชอบอนิเมะเรื่ องดาบพิฆาต
อสูรมากที่สุด (Sushi, 2563)
- ความเป็ นฮี โ ร่ ที่เ ป็ นสากลต้ อ งเกิด จากความพยายาม “ตนเป็ นที่ พ่ ึ ง แห่ ง ตน” ไม่ ใ ช่ ห วัง พึ่ ง
โชคชะตา หรื ออํานาจวิเศษ จึ งจะเป็ นตัวละครตามอุดมคติสากล ในดาบพิฆาตอสู รที่ แม้จะมี พลังปราณเป็ น
เหมือนตัวช่วยของตัวละคร แต่แท้จริ งปราณคือการฝึ กฝนลมหายใจ ที่ตอ้ งผ่านการเคี่ยวกรําฝึ กฝนอย่างหนักหน่วง
เท่านั้นจึงจะพัฒนาได้ท้ งั แบบรู ้ลึก และรู ้รอบจนผสมผสานเป็ นความพิเศษเฉพาะตัวได้ ดังนั้นทั้งพลังใจในความมุ่งมัน่
ของตัวละคร และการออกแบบพลังพิเศษอย่างวิชาปราณ ซึ่ งเปรี ยบเหมือนแนวทางการหาความรู ้ที่สอดคล้องกับ
บริ บทสังคมปั จจุบนั ยิง่ ทําให้ดาบพิฆาตอสูรมีความทันสมัยและเป็ นสากล
3. วัฒนธรรมเก่ า-ใหม่ สอดประสาน ส่ งต่ ออัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมสู่ สากล
การสร้างฉากสถานการณ์ในดาบพิฆาตอสู รที่หยิบฉากหลังเป็ นญี่ปุ่นยุคไทโชเมื่อช่วงราว 100 ปี ก่อน
แต่กลับออกแบบตัวละครให้ไม่ถูกต้องตรงตามยุคสมัยแต่ดดั แปลงให้เข้ากับคนรุ่ นใหม่ เช่นการสวมเสื้ อคลุม
ฮาโอริ แบบเก่ าแต่ผสมผสานลวดลายกราฟิ กตะวันตกยุคใหม่ รวมทั้งการสร้ างตัวละครที่ ให้ความสําคัญกับ
ความหลากหลายทางเพศตามที่ กล่าวมาแล้วนั้นนับเป็ นการตัดทอน (reduction) และดัดแปลงแบบผสมผสาน
(hybridization) ให้อตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมสามารถสอดรับถึงตัวคนรุ่ นใหม่ตามบริ บทสังคมโลกและ
เป็ นแนวทางส่งต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากเรื่ องเล่าสู่ความเป็ นสากลได้
การสร้างตัวละครเรื่ องดาบพิฆาตอสู รที่ กล่าวมานี้ คงพอจะทําให้นกั สร้างสรรค์เรื่ องเล่าของไทยเห็น
แนวทางการสร้างตัวละครที่มีชีวิต แต่ที่จะพร้อมก้าวออกไปสู่ ระดับสากลได้น้ นั ต้องไม่ลืมการถ่ายทอดรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมของตนที่พร้อมต่อรองฟังเสี ยงสะท้อนความเป็ นปั จเจกบุคคลที่แตกต่างหลากหลายของคนเจเนอเรชัน
ใหม่ๆ ที่พร้อมลื่นไหลปรับเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลา
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6. ข้ อเสนอแนะ

1. บทความเรื่ องนี้ เน้นศึ กษาในด้านการสร้ างตัวละครซึ่ งเป็ นจุ ดเด่นสําคัญของเรื่ องดาบพิฆาตอสู ร
หากมีการศึกษาถึงองค์ประกอบของการเล่าเรื่ องให้รอบด้าน รวมทั้งโครงสร้าง ลําดับการเล่าเรื่ องก็จะช่วยให้เห็น
ภาพรวมของกลวิธีเล่าเรื่ องที่น่าสนใจของเรื่ องได้ชดั เจนขึ้น
2. ในบ้านเรายังไม่ค่อยมีการศึกษาแนวทางการสร้างตัวละครอย่างจริ งจัง ซึ่ งหากมีการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบก็น่าจะเป็ นแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อนักสร้างสรรค์สื่อ และนักวิชาการด้านการเล่าเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา
หรื อสําเนอเรื่ องขนาดยาวแบบต่อเนื่องหรื อซีรีส์ที่ตอ้ งอาศัยการสร้างตัวละครที่มีมิติ และพัฒนาการได้
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กระบวนการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ ผ่านสื่ อออนไลน์
THE PROCESS OF CASTING ON LINE
ดร.สุ ชาญวุฒิ กิง่ แก้ ว
อาจารย์สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: suchanwud.ki@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

การศึ กษาเรื่ อง กระบวนการคัดเลือกนักแสดงผ่านสื่ อออนไลน์ พบว่า กระบวนการคัดเลือกนักแสดง
แบ่งได้เป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นเตรี ยมงานก่อนการคัดเลือกนักแสดง 2. การคัดเลือกนักแสดง 3. ขั้นสรุ ปและ
นําเสนอผลการคัดเลือกนักแสดง พบว่า ที มงานดําเนิ นการคัดเลือกนักแสดงประกอบด้วย 1. ผูร้ ับลงทะเบี ยน
2. ผูป้ ระสานงาน 3. ผูก้ าํ กับการคัดเลื อ กนักแสดง 4. ผูช้ ่ วยผูก้ าํ กับการคัดเลื อ กนักแสดง 5. ผูบ้ ันทึ กภาพนิ่ ง
6. ผูบ้ นั ทึกวิดีโอ 7. ผูต้ ดั ต่อวิดีโอ พบว่า กลุ่มบุคคลที่มีอาํ นาจในการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ คือ ผูผ้ ลิต
ละครโทรทัศน์และผูม้ ีอาํ นาจในการวางตัวแสดงของสถานีโทรทัศน์ ภายใต้เงื่อนไขทางการตลาดเพี่อตอบสนอง
ผูช้ มละครโทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังมี ผูส้ นับสนุ น ผูช้ ม ผูต้ ิดตามนักแสดง ที่ เป็ นปั จจัยในการคัดเลือกนักแสดง
พบว่า การคัดเลือกนักแสดงผ่านช่องทางออนไลน์สามารถดําเนิ นงานได้ 2 วิธีได้แก่ การคัดเลือกนักแสดงโดย
พิจารณาจากเทปการแสดง 2. การคัดเลือกนักแสดงแบบสด ผ่านโปรแกรมการประชุม เช่น Zoom หรื อ Google
meet.
คําสําคัญ: การคัดเลือกนักแสดง, นักแสดง

ABSTRACT

This paper is aimed to study the Thai television casting on line. The result shows that there are 3 stages
of casting process on line: 1.Pre-Casting 2.Casting 3.Post-Casting. The casting team consists of 1.Register
2.Coordinator 3.Casting director 4.Co-director 5.Camera man 6.Video man 7.Video editor. Process of Casting
usually depends on the producers and the authoritative personnel of each television station. These people make a
decision using personal point of views and preferences on the basis of the marketing suitability to the audience’s
gratification. There are factors affecting the casting. The sponsorships / the audiences/ Follower‘s actor and
actress. Casting online can be divided two ways: 1.Casting by performance tapes; 2. casting by meeting programs
such as Zoom or Google meet.

Keywords: Casting, Actor and Actress, Online
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1. บทนํา

ปั จจุบนั การผลิตละครโทรทัศน์กลายเป็ นธุ รกิ จบันเทิงที่มีการแข่งขันสู งในกลุ่มผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์
ด้วยกัน ได้รับความสนใจ และได้รับความนิ ยมจากผูช้ มเป็ นจํานวนมาก สามารถทํารายได้จาํ นวนมหาศาลให้กบั
ผูผ้ ลิตและสถานี โทรทัศน์ ซึ่ งการที่ จะต่อสู ้กบั สภาวะการแข่งขันทางการตลาดได้ ผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์แต่ละ
บริ ษทั ต่างพยายามหากลยุทธ์และวิธีการดําเนิ นงานในด้านต่างๆ ที่สามารถสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจ
ให้แก่ผูช้ ม โดยในส่ วนเทคโนโลยี และเครื่ องมืออุปกรณ์การผลิตละครโทรทัศน์ อาจไม่มีความแตกต่างกันมาก
นัก แต่กลยุทธ์หนึ่ งในการแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูช้ ม และเป็ นวิธีการนําเสนอที่ผผู ้ ลิตนิ ยมปฏิ บัติกนั
ตลอดมา คือ การคัดเลือกนักแสดงที่มีความสามารถและ มีซื่อเลียงจากวงการต่างๆ เช่น วงการภาพยนตร์ วงการ
นักร้อง หรื อวงการโฆษณา มาแสดงในละครโทรทัศน์ เพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจและเพิ่มคุณภาพให้กบั ละคร
(ปาริ ฉตั ร เศวตเศรนี, 2541 : 1)
กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ มีความแตกต่างจากการผลิตงานศิ ลปะประเภทอื่นๆ อาทิ งานจิตรกรรม
ประติ มากรรม วรรณกรรม เพราะการผลิ ตละครโทรทัศน์เกิ ดจากการประสานความร่ วมมื อของคณะผูส้ ร้าง
อันประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ าย จึงกล่าวได้วา่ งานละครโทรทัศน์เป็ นลักษณะการทํางานร่ วมกัน (collaborative)
ที่เกิดจากการร่ วมมือกันของฝ่ ายต่างๆ ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง ผลงานจะประสบความสําเร็ จมากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กบั การประสานการทํางานของบุคลากรในแต่ละฝ่ าย นับตั้งแต่ผูก้ าํ กับการแสดง นักแสดง
นักออกแบบ ฯลฯ ทุกฝ่ ายจะต้องมีความเข้าใจในความคิดและทิศทางที่จะผลิตงานละคร เพื่อการดําเนิ นการผลิต
จะได้ดาํ เนิ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน (พฤทธิ์ ศุ ภเศรษฐศิ ริ, 2544 : 1) ดังนั้น บุ คลากรทุกส่ วนงานเปรี ยบเสมือน
ฟันเฟื องสําคัญที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้งานให้สาํ เร็ จดังเป้ าประสงค์
กระบวนการคัดเลือกนักแสดงถือเป็ นกระบวนการที่ สําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานละครโทรทัศน์
ภาพยนตร์ และ โฆษณา ดังนั้น การคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ (casting) จึงได้กลายเป็ นกลยุทธ์และขั้นตอน
สําคัญในการผลิตละคร ที่ผผู ้ ลิตหลายบริ ษทั และหลายสถานีโทรทัศน์ ต่างพยายามใช้ในการช่วงชิงตลาดผูบ้ ริ โภค
และกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการพิจารณา วางแผน และสร้างสรรค์กระบวนการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน เพื่อจะได้
ประสบความสําเร็ จในการตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูช้ ม ที่สาํ คัญ การที่ละครจะ
ได้รับความนิ ยมจากผูช้ มหรื อไม่ นักแสดงถือเป็ นแม่เหล็กสําคัญ ทีใช้ในการดึงดูดผูช้ ม เพราะผูช้ มส่ วนใหญ่มกั
ตัดสิ นใจเลือกชมละครโทรทัศน์จากการดูจากผูแ้ สดงหรื อดาราที่ตนชื่นชอบก่อน ดังนั้น ในการคัดเลือกนักแสดง
แต่ละคนเข้ามารับบทบาทของตัวละครแต่ละตัวในเรื่ องจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ (จิตรลดา ดิษยนนท์, 2538 : 477)
แต่จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส โควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการผลิตละคร
โทรทัศน์ บริ ษทั ผลิตละครโทรทัศน์ ทําให้เกิดการเลื่อนถ่ายทําละคร พร้อมให้ทีมงานไปตรวจหาเชื้อและกักตัวให้
ครบจํานวนวันก่อนการถ่ายทํา แต่การดําเนินงานก่อนการผลิต (Pre-Production) ผ่านออนไลน์ สามารถดําเนินการ
ได้ อาทิ การประชุ มงาน การเขี ยนบท รวมถึ งการคัดเลือกนักแสดงที่ จาํ เป็ นต้องดําเนิ นการผ่านออนไลน์เพื่อ
ความปลอดภัยของทีมงาน (สํานักข่าวทีเอ็นเอ็น, 2564)
จากความสําคัญข้างต้น ผูศ้ ึ กษาจึ งมุ่งมัน่ ที่ จะแสวงหาคําตอบว่า กระบวนการคัดเลือกนักแสดงละคร
โทรทัศน์ออนไลน์ในประเทศไทย มีกระบวนการอย่างไร โดยการเรี ยบเรี ยงและอาศัยหลักฐานทางวิชาการและ
ประสบการณ์ตรงของผูศ้ ึกษา ในการหาคําตอบในหัวข้อ “กระบวนการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ออนไลน์
ในประเทศไทย” ซึ่งจะเป็ นประโยชน์และเสริ มต่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั ในสาขาสื่ อสารการแสดงต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ บทความ

เพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ออนไลน์ในประเทศไทย

3. วิธีการดําเนินงาน

ผูศ้ ึกษารวบรวมข้อมูลจากตํารา และทําการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการแสดง 5 ท่าน ได้แก่
1. มารุ ต สาโรวาท ผูก้ าํ กับการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
2. นันทพร แก้วอัมพร ผูก้ าํ กับการแสดงและผูค้ ดั เลือกนักแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
3. ณมน ฮีต้ นั ผูก้ าํ กับการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
4. วรายุทธ มิลินทจินดา ผูบ้ ริ หารและผูท้ าํ การคัดเลือกนักแสดง ไทยทีวสี ี ช่อง 3
5. สิ ริวทิ ย์ อุปการ ผูค้ ดั เลือกนักแสดง บริ ษทั เอ็กแช็กท์ จํากัด
6. วัลลบ ประสบผล ผูค้ ดั เลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ อิสระ
เพื่อนํามารวบรวม สรุ ป และใช้ในการเขียนเนื้อหาในบทความฉบับนี้

4. แนวคิด ความสํ าคัญในการคัดเลือกนักแสดง (Casting)

หากพิจารณาถึงนักแสดงละครโทรทัศน์ ณมน ฮีต้ นั (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวในประเด็นนี้วา่ “นักแสดง
ละครโทรทัศน์มี ความสํา คัญ มากในฐานะนํา พาเรื่ องราวในบทละครไปสู่ เ หตุ การณ์ ต่า งๆ ที่ พึ ง ประสงค์ได้
นักแสดงเป็ นหนึ่งในปั จจัยนําเข้า (Inputs) สําคัญอย่างมากในการผลิตละครโทรทัศน์ ดังนั้น นักแสดงต้องสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์และความรู ้สึกของตัวละครออกมาสื่ อสารกับผูช้ มได้ มารุ ต สาโรวาท (2564 : สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า
“บทละครโทรทัศน์สาํ คัญมากกว่านักแสดงละครโทรทัศน์ แต่นนั่ คือคํากล่าวในแง่มุมของละครโทรทัศน์ทางฝรั่ง
อเมริ กา แต่ปัจจุบนั ในสังคมไทยนั้นละครโทรทัศน์ไทยกับมีมุมมองที่ต่างกัน สิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อละครโทรทัศน์
มากที่สุดคือนักแสดง” นอกจากนี้ นันทพร แก้วอัมพร (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า นักแสดงหรื อดาราเป็ นปั จจัย
สําคัญในการกําหนดทิศทางของละครโทรทัศน์ไทย จากความเห็นของผูผ้ ลิตละคร ผูช้ มและโฆษณาที่มีความเห็น
สอดคล้อ งกัน ว่า ดารานัก แสดงเป็ นอัน ดับ แรกที่ เ ป็ นโจทย์ข องการทํา การผลิ ต ละครโทรทัศ น์ เพราะทาง
สถานี โทรทัศน์เวลาเลื อกผูผ้ ลิ ตละครให้ทาํ งานนั้นก็จะมองดารานักแสดงของผูผ้ ลิ ตละครก่ อนเรื่ องที่ จะผลิต
แล้วไปหาเรื่ องมาใส่เอาเรื่ องสนุกเหมาะสม เพราะทางสถานีโทรทัศน์เชื่อว่านักแสดงน่าจะเป็ นแม่เหล็กที่ดี”
ผูศ้ ึ กษาสรุ ปได้ว่า นักแสดงละครโทรทัศน์ มี ความสําคัญมากในการผลิ ตละครโทรทัศน์ไทย เพราะ
นัก แสดงละครโทรทัศน์ทาํ หน้า ที่ ถ่ ายทอดอารมณ์ ความรู ้ สึ ก ของตัว ละคร เพื่ อ ดํา เนิ น เรื่ อ งราวในบทละคร
โทรทัศน์ ที่สาํ คัญนักแสดงละครโทรทัศน์ไทยเป็ นปั จจัยสําคัญอันดับแรกในการกําหนดทิศทางการผลิต และอาจ
เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้การผลิตละครโทรทัศน์ประสบความสําเร็ จ ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกนักแสดงจึงมี
ความสําคัญยิง่ ในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์

5. แนวคิด ทีมงานคัดเลือกนักแสดง (Casting Team)

จากแนวคิดข้างต้น กระบวนการคัดเลือกนักแสดงเป็ นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน ดังนั้น การดําเนิ นการ
คัดเลือกนักแสดง จึงต้องมีทีมงานในการดําเนินงานเพื่อให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ ทีมงานในการคัดเลือกนักแสดง มี 7 หน้าที่ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 1. Register จะรับ
การลงทะเบียนผูม้ าคัดเลือกนักแสดง 2. Coordinator ประสานงานกับนักแสดง และทีมงาน เพื่อช่วยดําเนินงานใน
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ส่วนต่างๆ 3. Casting Director วิเคราะห์บท วิเคราะห์การแสดงของนักแสดง ควบคุม และตัดสิ นใจในการคัดเลือก
นักแสดง 4. Co-Director ช่วยผูก้ าํ กับในการดําเนินการคัดเลือกนักแสดง 5. Camera man ถ่ายภาพนิ่งผูเ้ ข้าคัดเลือก
นักแสดง 6. Video man ถ่ายวิดีโอขณะทําการคัดเลือกนักแสดง จดลําดับนักแสดงที่ผูก้ าํ กับสนใจ 7. Video editor
ตัดต่อวิดีโอเพื่อนําเสนอวิดีโอต่อทีมงาน (Larry Moss, 2018 : 72) ในขณะที่ นันทพร แก้วอัมพร (2564 : สัมภาษณ์)
กล่าวว่า “งานคัดเลือกนักแสดง ประกอบด้วย การวิเคราะห์บท สรุ ปบุคลิกตัวละคร การทํา Casting Call การประกาศ
หานักแสดง การคัดเลือกนักแสดง การถ่ายภาพนิ่ ง การถ่ายวิดีโอ การสรุ ปผลการคัดเลือก และนําเสนอต่อผูก้ าํ กับ
ทั้งหมด คือ หน้าที่ของทีมคัดเลือกนักแสดง” เช่นเดียวกับ ณมน ฮีต้ นั (2564 : สัมภาษณ์) ได้กล่าวไว้วา่
“หน้ าที่และทีมงานคัดเลือกนักแสดง ประกอบด้ วย 1. ฝ่ ายลงทะเบียน เป็ นผู้รับลงทะเบียนและจัดลําดับ
ผู้มาคัดเลือกนักแสดง 2. ฝ่ ายประสานงานกับไปยังส่ วนต่ างๆ 3. ผู้กาํ กับการคัดเลือกนักแสดง มีหน้ าที่ รั บโจทย์
จากนายจ้ าง วิเคราะห์ บท เลือกบทเพื่อให้ นักแสดงใช้ ในการคัดเลือกนักแสดง ควบคุม ตัดสิ นใจ วิเคราะห์ การคัดเลือก
นั กแสดง 4. ผู้ช่วยผู้กาํ กับการคั ดเลื อกนั ก แสดง มีหน้ าที่ ช่วยดําเนิ นการคั ดเลื อ กนั ก แสดง ช่ วยต่ อบทให้ กั บ
นักแสดง จดบันทึ กรายละเอียดเพื่อสรุ ปในระหว่ างการคัดเลือกนักแสดง 5. ช่ างถ่ ายภาพนิ่ ง มีหน้ าที่ ถ่ ายภาพนิ่ ง
ผู้เข้ าคัดเลือกนักแสดง 6. ผู้ถ่ายวิดีโอ มีหน้ าที่ บันทึ กวิดีโอขณะทําการคัดเลือกนักแสดง เพื่อส่ งต่ อให้ ฝ่ายตัดต่ อ
7. ผู้ตัดต่ อวิดีโอ มีหน้ าที่ นําเสนอวิดีโอที่ได้ จากการคัดเลือกนักแสดง ตัดต่ อเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อนําไป
เสนอต่ อผู้กาํ กับหรื อผู้ว่าจ้ างงาน”
ผูศ้ ึกษาสรุ ปได้วา่ หน้าที่ของทีมผูค้ ดั เลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ มีดงั นี้ 1. ฝ่ ายลงทะเบียน (Register)
มี หน้าที่ รั บลงทะเบี ยน จัดและแจ้งลําดับผูม้ าคัดเลื อกนัก แสดง และดําเนิ นการให้คดั เลื อกนักแสดงเป็ นไป
ตามลําดับ 2. ฝ่ ายประสานงาน (Coordinator) มีหน้าที่ ประสานงานกับนักแสดงที่มาคัดเลือก และทีมงานทุกส่วน
เพื่อช่วยดําเนิ นงาน 3. ผูก้ าํ กับการคัดเลือกนักแสดง (Casting Director) มีหน้าที่ รับโจทย์จากผูก้ าํ กับหรื อผูว้ า่ จ้าง
วิเคราะห์ บท เลื อกบทเพื่อให้นักแสดงใช้ในการคัดเลื อกนักแสดง ควบคุ ม ตัดสิ นใจ วิเคราะห์ การแสดงของ
นักแสดง และสรุ ปผลการคัดเลือกนักแสดง 4. ผูช้ ่วยผูก้ าํ กับการคัดเลือกนักแสดง (Co-Casting Director) มีหน้าที่
ช่ วยผูก้ าํ กับดําเนิ นการคัดเลื อกนักแสดง ต่อบทให้นักแสดง ช่ วยวิเคราะห์ การแสดงของนักแสดง จดบันทึ ก
รายละเอียดนําไปสู่ การสรุ ปการคัดเลือกนักแสดง 5. ช่างถ่ายภาพนิ่ ง (Camera man) มีหน้าที่ ถ่ายภาพนิ่ ง ผูร้ ับการ
คัดเลือกนักแสดง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและสรุ ปการคัดเลือกนักแสดง 6. ผูถ้ ่ายวิดีโอ (Video man) มีหน้าที่
บันทึ กวิดีโอขณะทําการคัดเลือกนักแสดง จดลําดับนักแสดงที่ ผูก้ าํ กับสนใจเพื่อส่ งต่อให้ฝ่ายตัดต่อ 7. ผูต้ ดั ต่อ
วิ ดี โ อ (Video editor) มี ห น้า ที่ ตัด ต่ อ วิ ดี โ อ ที่ ไ ด้จ ากการคัด เลื อ กนัก แสดง โดยเลื อ กตัด ต่ อ เฉพาะผู ้ที่ ผ่ า น
การคัดเลือก เพื่อให้ Casting Director นําเสนอต่อผูก้ าํ กับหรื อผูว้ า่ จ้างงานต่อไป

6. แนวคิด กระบวนการคัดเลือกนักแสดง (Process of Casting)

อาจกล่าวได้วา่ การคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ ถือเป็ นการจัดคนเข้าทํางานรู ปแบบหนึ่ ง รู ปแบบ
กระบวนวิธีของแต่ละบริ ษทั ย่อมแตกต่างตามอัตลักษณ์ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตละคร ซึ่งขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริ ษทั
ที่สาํ คัญนโยบายในการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ มักถูกกําหนดโดยผูบ้ ริ หารของแต่ละบริ ษทั นอกจากนี้
การคัดเลือกนักแสดงไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝ่ ายคัดเลือกนักแสดง หรื อ ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดเท่านั้น ทว่า เป็ นการ
ตัดสิ นใจของบุคคลในหลายฝ่ ายและหลายปั จจัยรวมกัน ดังนั้น การคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ จึงสอดคล้อง
กับทฤษฎี การจัดคนเข้าทํางาน ซึ่ งถื อว่ามี ความสําคัญที่ สุดประการหนึ่ ง โดยองค์กรส่ วนใหญ่จะยึดหลัก คื อ
ก. การวางแผน (manpower planning) ข. การเสาะหา (recruitment) ค. การคัดเลือก (selection) ง. การฝึ กฝนและ
1540

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

พัฒนา (training and development) (ธงชัย ลันติวงค์, 2539) ต่างจาก มารุ ต สาโรวาท (2564 : สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า
การคัดเลือกนักแสดง มีลกั ษณะเดียวกับกระบวนการเลือกคนเข้าทํางานในบริ ษทั ต่างกันที่ มีเพียง 3 ขั้น ได้แก่
ขั้น ก่ อ นการคัด เลื อ ก ขั้น การคัด เลื อ ก และขั้น หลัง การคัด เลื อ กนัก แสดง” เช่ น เดี ย วกับ ณมน ฮี ต้ นั (2564 :
สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า “ขั้นตอนการคัดเลื อกนักแสดง แบ่ งออกเป็ น 3P คล้ายกับ การผลิ ตละครโทรทัศน์ ที่ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ขั้น ได้แก่ 1. Pre-Casting คือ การประชุมทีม วางแผน วิเคราะห์บท สรุ ปบุคลิกตัวละคร, Casting คือ
การลงมือคัดเลือกนักแสดงและ 3. Post-Casting คือ การสรุ ปผลการคัดเลือก เพื่อนําเสนอกับผูว้ ่าจ้าง” ทิ ศทาง
เดียวกับ วรายุทธ มิลินทจินดา (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “การคัดเลือกนักแสดง มี 3 ช่วง 1. ช่วงการเตรี ยมงาน
ได้แก่ การวิเคราะห์บท การสรุ ปลักษณะตัวละคร การทํา Casting Call การประกาศหานักแสดง 2. ช่วงการคัดเลือก
นักแสดง ต้องยึดจากข้อมูลที่เกิดจากการเตรี ยมงาน และ 3. ช่วงการสรุ ปผลการคัดเลือกนักแสดง และนําเสนอแก่
ผูจ้ ดั หรื อ สถานี หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ”
ผูศ้ ึ ก ษาสรุ ป ได้ว่า กระบวนการคัด เลื อ กนัก แสดง ละครโทรทัศ น์ สามารถแบ่ ง ออกได้ 3 ขั้น ตอน
1. ขั้นตอนการเตรี ยมงานคัดเลือกนักแสดง (Pre-Casting) คือ ขั้นตอนการประชุมทีมงาน วางแผนงาน วิเคราะห์
บทละครเพื่อสรุ ปบุคลิกลักษณะของตัวละคร จัดทํา Casting Call เพื่อใช้ในการประกาศหานักแสดง 2. ขั้นตอน
การคัดเลือกนักแสดง (Casting) คือ ขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกนักแสดง โดยดําเนินการตามข้อมูลที่ได้เตรี ยม
ไว้ในขั้นการเตรี ยมงาน 3. ขั้นตอนการสรุ ปผลและนําเสนอ (Post-Casting) คือ ขั้นสรุ ปผลการคัดเลือกนักแสดง
เพื่อนําไปสู่การนําเสนอนักแสดงแก่ผวู ้ า่ จ้าง หรื อ มีอาํ นาจในตัดสิ นใจในขั้นสุดท้าย

7. แนวคิด ขั้นตอนการเตรี ยมงานคัดเลือกนักแสดงออนไลน์ (Pre-Casting on line)

7.1 แนวคิดการวิเคราะห์ บทเพื่อสรุปบุคลิกตัวละคร
หลังจาก Casting Director ได้รับโจทย์จากผูก้ าํ กับการแสดง หรื อ ผูอ้ าํ นวยการสร้างละครโทรทัศน์ หรื อ
ผูจ้ ดั ละครโทรทัศน์ ขั้นตอนในการดําเนิ นการลําดับต่อไป คือ การวิเคราะห์บทละครโทรทัศน์ เพื่อนําไปสู่ การสรุ ป
บุคลิกลักษณะของตัวละคร และการเลือกบทละครบางส่ วนเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักแสดง ทว่า การวิเคราะห์บท
ละครโทรทัศน์ Casting Director แต่ละคนอาจมีเทคนิ ควิธีที่แตกต่างกัน แต่จุดหมาย คือ การนําไปสู่ ความเข้าใจ
ของบุคลิกของตัวละครในเรื่ อง เพื่อใช้ในการคัดเลือกนักแสดงอย่างเป็ นระบบ มารุ ต สาโรวาท (2564 : สัมภาษณ์)
ได้กล่าวว่า “ผูค้ ดั เลือกนักแสดง ต้องอ่านบทและทําความเข้าใจบทละครอย่างละเอียด เพราะบทละคร คือ หัวใจ
ของการคัดเลือกนักแสดง อาจใช้เทคนิ ค 5 W 1 H ในการวิเคราะห์บท Who ตัวละครเป็ นใคร รู ปร่ างหน้าตา และ
การแต่งตัวเป็ นอย่างไร What เกิดอะไรขึ้นในเรื่ องและตัวละครต้องการทําอะไร When เรื่ องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ Where
เรื่ องเกิดขึ้นที่ไหนและตัวละครกําลังอยูท่ ี่ไหน Why ทําไมตัวละครต้องเชื่อและทําสิ่ งนั้น และ How ตัวละครทํา
อย่างไรเพื่อให้ได้ตามความต้องการของตัวเอง จากนั้น จึงนําไปสู่ การสรุ ปบุคลิกลักษณะของตัวละครแต่ละตัว”
ในขณะที่ วัลลบ ประสบผล (2564 : สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “การอ่านบทอย่างละเอียด เพื่อนําไปสู่ การสรุ ปตัว
ละคร คือ ขั้นตอนสําคัญ เมื่ออ่านและวิเคราะห์บทแล้ว ผูค้ ดั เลือกนักแสดง ควรพิจารณาลักษณะของตัวละครใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 1. รู ปลักษณ์ภายนอก เช่น รู ปร่ าง หน้าตา สี ผิว เพศ อายุ ความสู ง 2. สถานะทางสังคม เช่น อาชีพ
ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา 3. จิตวิทยา นิ สัยใจคอ ทัศนคติ และ 4. คุณธรรม หมายถึง ความละอายต่อบาป ความ
ยุติธรรม ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี” นอกจากนี้ สิ ริวทิ ย์ อุปการ (2564 : สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า
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“อีกหนึ่ งเทคนิ คที่สามารถนํามาวิเคราะห์ บท เพื่อสรุ ปบุคลิกลักษณะตัวละคร คื อ วิธีวิเคราะห์ บทด้ วย
Utah Hagen technique มี 6 ขั้นตอน ได้ แก่ 1. ตัวละครเป็ นใคร?? ตอนนีส้ ภาพของตัวละครเป็ นอย่ างไร ทั้งสภาพ
ร่ างกายและจิ ตใจ และตัวละครแต่ งตัวอย่ างไร 2. สภาพแวดล้ อม ข้ อจํากัด ของตัวละครเป็ นอย่ างไร ช่ วงเวลาที่
เกิดขึน้ ในบทละครเป็ นช่ วงไหน เช่ น วัน เดือน ปี ฤดูช่วงเวลาในชีวิตของตัวละครที่กาํ ลังเป็ นไปอยู่นีเ้ ป็ นอย่ างไร
ตัวละครอยู่ที่ไหน เมืองไหน ประเทศไหน ย่ านไหน อยู่เป็ นตึก หรื อ บ้ าน มีกี่ชั้น ห้ องไหนที่ฉันกําลังใช้ ชีวิตอยู่
หรื อถ้ าอยู่ข้างนอกตัวอาคาร สภาพรอบๆ เป็ นอย่ างไรบ้ าง 3. ความสั มพันธ์ ของตัวละครเป็ นอย่ างไร ทั้งความสั มพันธ์
ระหว่ างตัวละครกับตัวละคร ตัวละครกับสภาพแวดล้ อมหรื อกับสถานที่ 4. ตัวละครต้ องการอะไร จุดประสงค์
หลักของตัวละครคื ออะไร และจุดประสงค์ ย่อยที่เกิดในแต่ ละช่ วงคื ออะไร 5. อะไรคื อ อุปสรรคและปั ญหาของ
ตัวละคร อะไรที่ทาํ ตัวละครไม่ ได้ มาซึ่ งสิ่ งที่ต้องการ 6.อะไรคือสิ่ งที่ตัวละคร ต้ องลงมือทํา เพื่อให้ ได้ สิ่งที่ต้องการ
ต้ องเป็ น การกระทําที่สามารถทําได้ และมองเห็นได้ ด้วยตา แสดงออกมาได้ ไม่ ใช่ การนั่งเฉยๆ ใช้ ความคิด หรื อ
จิ นตนาการอยู่ในหั วเพียงคนเดียว”
ผูศ้ ึกษาสรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์บทละครโทรทัศน์ มีหลากหลายวิธีการ เช่น การวิเคราะห์ แบบ 5W1H
การวิเคราะห์ตวั ละคร 4 ด้าน และ Utah Hagen technique หลักสําคัญ คือ ผูค้ ดั เลือกนักแสดง ต้องสรุ ปบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร แบ่งเป็ นลักษณะภายใน เช่น ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ นิสยั มุมมอง จิตวิทยาของตัวละคร การยอมรับ
จากสังคม ความต้องการของตัวละคร ความขัดแย้งของตัวละคร ความสัมพันธ์ของตัวละคร การแสดงออกของ
ตัวละคร เป็ นต้น และลักษณะภายนอกของตัวละคร ได้แก่ เพศ อายุ ส่ วนสู ง นํ้าหนัก หน้าตา สี ผิว สี ผม สี ตา
ลักษณะการแต่งตัว เป็ นต้น
การคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ในประเทศไทย ทีมคัดเลือกนักแสดง อาจไม่ตอ้ งดําเนิ นการคัดเลือก
นักแสดงทั้งเรื่ อง ผูว้ า่ จ้าง จะทําแจ้งรายละเอียดว่าทีมคัดเลือกนักแสดงต้องดําเนินการหานักแสดงในส่ วนใดบ้าง
ดังที่ วรายุทธ มิลินทจินดา (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “โดยปกติ สถานี จะกําหนด นักแสดงหลักมาให้ ทีมงาน
คัดเลื อกนักแสดง อาจมี หน้าที่ หานักแสดงหลักที่ เป็ นคู่รอง คู่สอง คู่สาม หรื อ นักแสดงนักแสดงสมทบหลัก
แล้วแต่ช่องจะกําหนด” ในขณะที่ มารุ ต สาโรวาท (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวเสริ มว่า “ที มคัดเลือกนักแสดงใน
ประเทศไทย ไม่มีหน้าที่ เลือกพระเอก นางเอก เพราะจะถูกสถานี กาํ หนดไว้หมดแล้ว โดยผูใ้ หญ่ของสถานี หรื อ
บริ ษทั ผลิ ตละคร ว่าจะให้ใครเล่น ทุ กอย่างถูกวางแผนไว้” ในขณะที่ ณมน ฮี ต้ นั (2564 : สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า
“ทีมคัดเลือกนักแสดง สําคัญมาก หากเลือกนักแสดงผิดพลาดอาจทําให้ละครเกิดความเสี ยหาย อาจเป็ นสาเหตุที่
ทําไมสถานนี จึงได้กาํ หนดพระเอก นางเอกไว้ให้ ทีมคัดเลือกอาจหาแต่ พระรอง นางรอง นักแสดงสมทบหลัก
หรื อ ตัวละครที่จาํ เป็ นเท่านั้น ส่วนนักแสดงประกอบ จะไม่มีการคัดเลือก ใช้วธิ ีการเลือกจากรู ปหรื อวิดีโอเท่านั้น”
นอกจากนี้ วัลลบ ประสบผล (2564 : สัมภาษณ์) ได้กล่าวถึงประเด็น เรื่ องการตลาดกับการคัดเลือกนักแสดงใน
ประเทศไทยไว้วา่
“การคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ ในประเทศไทย ต้ องพิจารณากลยุทธ์ ทางการตลาด บริ ษัทผู้ผลิต
ละครและสถานีโทรทั ศน์ ต้ องมีการวางแผนและการตัดสิ นใจอย่ างรอบคอบ โดยการกําหนดแนวทางจากทั้ ง
บริ ษัทคู่แข่ งขันและการให้ ความสําคัญกับผู้ชมเป็ นหลัก เพราะความพอใจของผู้ชม หมายถึง ผลกําไรของบริ ษัทที่
จะเกิดขึน้ จุดเริ่ มต้ นที่การตลาดจะเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ ให้ เกิดขึน้ กับผู้ชม ดังนั้น การดัดเลือกนักแสดงละคร
โทรทัศน์ จึ งจําเป็ นต้ องดัดเลือกนักแสดงที่มชี ื่ อเสี ยง มีผ้ ูติดตามหรื อที่เรี ยกว่ าแฟนคลับ เพราะเป็ นการตอบโจทย์
ให้ ตรงกับความชอบและความต้ องการของผู้ชมเป็ นหลัก”
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ทิศทางเดียวกับ วรายุทธ มิลินทจินดา (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “การคัดเลือกนักแสดงที่มีชื่อเลียงเป็ น
ที่ชื่นชอบของผูช้ ม จะมีผลต่อ rating ที่มีต่อละครโทนทัศน์ ผูผ้ ลิตทุกคนมักคํานึ งถึงเป็ นสําคัญ เพราะยิ่งละครมี
จํานวนคนดูมากเท่าไร sponsor ก็จะมากตามมา เพราะนี่คือรายได้หลักของบริ ษทั ผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์ไทย”
จากแนวคิ ดข้างต้น ผูศ้ ึ กษาสรุ ปได้ว่า นักแสดงหลัก ได้แก่ พระเอก นางเอก ของละครโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย ถูกกําหนดจากผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจจากสถานี หรื อผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์ภายใต้เงื่ อนไขทาง
การตลาดเพี่อตอบสนองผูช้ มละครโทรทัศน์ ทําให้เกิ ดรายได้จากผูส้ นับ สนุ น (sponsor) ดังนั้น ที มคัดเลื อก
นักแสดง อาจทําหน้าที่ในการคัดเลือกตามคําสั่งของผูว้ า่ จ้าง เช่น การค้นหา พระรอง นางรอง หรื อ นักแสดงสมทบ
หลัก ขึ้นกับข้อตกลงของผูว้ า่ จ้าง ส่ วนนักแสดงสมทบ หรื อ Extra จะใช้การคัดเลือกจากรู ปหรื อวิดีโอการแสดง
ของนักแสดง เท่านั้น
เมื่อทีมคัดเลือกกนักแสดงได้สรุ ปลักษณะทั้งภายในและภายนอกของตัวละครที่ตอ้ งดําเนินการคัดเลือก
แล้ว จะนําไปสู่ข้ นั ต่อไป นัน่ คือ ทําแผ่นประกาศค้นหานักแสดง (Casting Call) เพื่อใช้ในการประกาศหานักแสดง
ต่อไป
7.2 แนวคิดในการทําแผ่นประกาศค้ นหานักแสดงผ่านออนไลน์ (Casting Call for on line)
แผ่นประกาศค้นหานักแสดง (Casting Call) เป็ นเอกสารสําคัญที่ใช้ในการเผยแพร่ เพื่อสื่ อสารความต้องการ
ของที มคัดเลือกนักแสดง ผ่านทาง On line ที มงานจะส่ ง Casting Call ทั้งในกลุ่มนักแสดงอาชี พ บริ ษทั จัดหา
นักแสดง (Modeling) หรื อ กลุ่มโรงเรี ยนสอนการแสดง เพื่อประกาศหานักแสดงที่มีคุณสมบัติตรง หรื อใกล้เคียง
กับตัวละครมากที่สุด ลักษณะของ Casting Call สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังที่ วัลลบ ประสบผล (2564 :
สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “การประกาศหานักแสดง มี 2 ลักษณะ 1. แบบที่ เป็ นตัวอักษรทั้งหมด และ 2. แบบที่มี
ตัวอักษรและรู ปประกอบ ทั้งสองแบบสามารถใช้ได้เหมือนกัน แต่แบบที่ 2 จะมีรูปภาพอ้างอิงลักษณะตัวละคร
จะนิ นมใช้มากกว่า” เช่นเดียวกับ นันทพร แก้วอัมพร (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “Casting Call มี 2 แบบที่ใช้กนั
ได้แก่ แบบที่มีรายละเอียด เนื้อหา พร้อมรู ป และแบบที่เป็ นเนื้อหาเท่านั้น” เหมือนกับ ณมน ฮีต้ นั (2564 : สัมภาษณ์)
ได้กล่าวว่า “Casting Call ที่ใช้ประกาศในกลุ่มนักแสดง มี 2 ลักษณะ คือ เป็ นแผ่นประกาศเหมือนโปสเตอร์ มีรูป
รายละเอียดบุคลิกของตัวละคร อีกแบบจะไม่มีรูป แต่จะมีรายละเอียดบุคลิกตัวละครและอื่นๆ”

Casting Call ที่มีภาพบุคลิกนักแสดงอ้างอิง

Casting Call ที่มีแต่รายละเอียด

จากแนวคิดข้างต้น ผูศ้ ึกษาพบว่า ลักษณะของแผ่นประกาศหานักแสดง หรื อ Casting Call แบ่งออกเป็ น
2 ลักษณะได้แก่ แผ่นประกาศที่มีลกั ษณะเหมือนโปสเตอร์ มีรายละเอียดความต้องการของทีมคัดเลือกนักแสดง
โดยมีภาพอ้างอิง (Reference) ตัวละคร ในแผ่นประกาศ ในขณะที่ อีกลักษณะ เป็ นแผ่นประกาศหานักแสดงที่
ประกอบด้วยรายละเอียดที่ทีมงานคัดเลือกนักแสดงต้องการ แต่ไม่มีภาพอ้างอิง มีเพียงตัวอักษร (Text only) ทั้งนี้
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เมื่อพิจารณา Casting Call ทั้งสองลักษณะ ผูศ้ ึกษาสรุ ปส่ วนประกอบของแผ่นประกาศหานักแสดง หรื อ Casting
Call ต้องประกอบไปด้วย 1. Job Name คือ ชื่องาน 2. Shooting Day คือ วันถ่ายทําของงาน 3. Media คือ ช่องทาง
ในการออกอากาศ 4. Budget คือ ค่าตอบแทน 5. Character คือ บุคลิกตัวละคร 6. Contact คือ ช่องทางการติดต่อ

8. แนวคิด ขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงออนไลน์ (Casting On line)

การส่ ง Casting Call ทีมผูค้ ดั เลือกนักแสดงจะดําเนินการส่ งผ่านไลน์กลุ่มนักแสดง หรื อส่ งตรงถึงบริ ษทั
จัดหานักแสดง (Modeling) หรื อ โรงเรี ยนสอนการแสดง นอกจากนี้ ยังสามารถประกาศทาง Facebook, Instagram
หรื อ Twister เพื่อเพิ่มประสิ ทิภาพในการประกาศหานักแสดง เมื่อมีผูส้ นใจในการเข้ารับการคัดเลือกนักแสดง
ติดต่อกลับ ทีมงานคัดเลือกนักแสดงจะดําเนินการรวบรวมเอกสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักแสดง On line
วัลลบ ประสบผล (2564 : สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “การคัดเลือกนักแสดง ผ่าน On line มี 2 วิธี คือ การคัดเลือกจาก
Tape Cast และ การคัดเลือกผ่านโปรแกรม Zoom หรื อ Google Meet” ในขณะที่ สิ ริวทิ ย์ อุปการ (2564 : สัมภาษณ์)
ได้กล่าวว่า “การคัดเลือกนักแสดงผ่านช่องทาง On line อาจะให้นกั แสดงส่ง Tape Cast แล้วผูค้ ดั เลือก พิจารณาเลย
หรื อ อาจพิจารณาจาก Tape cast ก่อน หากสนใจ ค่อยเรี ยกมาแคสผ่าน Zoom อีกที” และ ณมน ฮีต้ นั (2564 : สัมภาษณ์)
ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า “การคัดเลือกนักแสดงในช่วงโควิดระบาด On line คือ วิธีที่ดีที่สุด ประกาศผ่าน Line เพราะ
รวดเร็ ว อาจให้นกั แสดงส่ งรู ป เทปแคสมาพิจารณาขั้นต้นก่อน ถ้าสนใจค่อยเรี ยกนักแสดงมาแคสแบบ real time
อาจใช้ Zoom หรื อ Google meet หรื อ อะไรก็ได้ที่ทีมถนัดเพื่อจะได้พดู คุยและเห็นการแสดงจริ ง”
จากแนวคิดข้างต้น ผูศ้ ึกษาพบว่า ขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดง ผ่านช่องทาง On line แบ่งออกเป็ น 2 วิธี
ได้แก่ 1. การคัดเลือกนักแสดงโดยให้นกั แสดง ส่ งคลิปการแสดง (Tape Cast) ให้ทีมงานพิจารณา 2. การคัดเลือก
นักแสดงแบบสด (Real Time) ผ่านโปรแกรมการประชุม อาทิ Zoom หรื อ Google Meet เพื่อพูดคุยและดูทกั ษะการ
แสดงของนักแสดง นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษาพบว่า หัวใจสําคัญในคัดเลือกนักแสดงผ่าน On line คือ การกําหนดกระบวน
ขั้นตอน และรายละเอียดของการคัดเลือกอย่างเป็ นระบบ เพื่อสื่ อสารกับผูร้ ับการคัดเลือกนักแสดง ได้แก่ วัน เวลา
เอกสารที่ตอ้ งการ อาทิ รู ปถ่าย คลิปแนะนําตัว และ คลิปการแสดง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน

ภาพตัวอย่าง การกําหนดรายละเอียดการคัดเลือกนักแสดง ผ่าน On line

ภาพตัวอย่างใบสมัคร On line โดยใช้ Google form

ภาพตัวอย่างกติกา การคัดเลือกนักแสดงผ่าน Zoom
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เมื่อนักแสดงผ่านกระบวนการคัดเลือกจนกระทัง่ ผ่านเข้าสู่ รอบสุ ดท้าย คือ การพบ Casting Director
เพื่อทดสอบความสามารถของนักแสดง นักแสดงจะได้รับบทละครจากที มงานเพื่อทดสอบทักษะการแสดง
หลักสําคัญในการเลือกบทละครเพื่อใช้ในการทดสอบนักแสดง คือ ผูค้ ดั เลือกนักแสดงต้องเลือกซี นที่จะสามารถ
ทดสอบทักษะการแสดงของนักแสดง ได้แก่ การจําบท การตีความบท การสื่ อสาร ความเข้าใจในตัวละคร และ
ทัศนคติที่มีต่อตัวละคร ความยาวไม่จาํ กัดแต่ไม่ควรยาวมากนัก เมื่อทดสอบบทแล้ว ควรทําสอบทักษะการด้นสด
ของนักแสดง (Improvisation) รวมถึง การถามทัศนคติในการทํางานของนักแสดง (Larry Moss, 2018 : 80) ทั้งนี้
Casting Director จะเป็ นผูพ้ ิจารณาในการตั้งคําถามและให้โจทย์เพิ่มเติมกับนักแสดง ขั้นนี้ โปรแกรมการประชุม
แบบ Real Time อาทิ Zoom หรื อ Google Meet จะถู ก นํา มาใช้ เพื่ อ สนับ สนุ น การทดสอบของนัก แสดงตาม
รายละเอียดข้างต้น เช่น การดึงนักแสดงเข้าตามลําดับ แบ่งห้องในการทดสอบ (Break out room) การกดบันทึ ก
การเปิ ดปิ ดเสี ยง การเปิ ดเพลงหรื อภาพเพื่อ ใช้ในการทดสอบทัก ษะการแสดงของนักแสดง เป็ นต้น ดังนั้น
นอกจากทีมงานจะมีหน้าที่ในการจัดลําดับนักแสดง รวบรวมเอกสารจาก Google form ทีมงานต้องมีความชํานาญ
ในการใช้โปรแกรมการประชุมเป็ นพิเศษเพื่อให้การทดสอบนักแสดงสมฤทธิ์ผล

9. แนวคิด ขั้นสรุ ปและนําเสนอผลการคัดเลือกนักแสดง (Post-Casting)

เมื่อ Casting Director วิเคราะห์และสรุ ปผลการคัดเลือกนักแสดงเรี ยบร้อยแล้ว Casting Director จะทํา
การแจ้งผลการคัดเลือกนักแสดงให้กบั ฝ่ ายตัดต่อ (Editor) เพื่อทําการตัดต่อวิดีโอการแสดงของนักแสดงที่ ถูก
คัดเลือก เมื่อวิดีโอเสร็ จ Casting Director จะนัดหมายกับผูว้ า่ จ้าง อาทิ ผูจ้ ดั ละคร หรื อ ผูก้ าํ กับการแสดงของละคร
โทรทัศน์เรื่ องนั้นๆ เพื่อนําเสนอนักแสดงที่ ผ่านการคัดเลือก วัลลบ ประสบผล (2564 : สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า
“ในการเตรี ยมนักแสดงที่จะนําเสนอ Casting Director จะทําการเตรี ยมนักแสดงสําลองไว้เผื่อ เพราะหากเกิดกรณี
นําเสนอไม่ผ่าน Casting Director จะสามารถนําเสนอนักแสดงที่เตรี ยมสํารองไว้ ทําให้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลากลับไป
ดําเนิ นการคัดเลือกนักแสดงอีกครั้ง” เช่นเดี ยวกับ นันทพร แก้วอัมพร (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “การเลือก
นักแสดงเพื่อนําเสนอ ต้องเตรี ยมไว้ 2-3 ลําดับ เผื่อสํารอง ในกรณี ผูจ้ ดั ไม่เลือก ลําดับ 2 และ 3 จะถูกหยิบขึ้นมา
นําเสนอทันที ดังนั้น ในการคัดเลือกนักแสดง 1 ตัวละคร ควรเลือกไว้ 3 คน” เหมือนกับ วรายุทธ มิลินทจินดา
(2564 : สัมภาษณ์) กล่าวเสริ มว่า “1 ตัวละคร ต้องเลือกไว้ 2-3 คน ลําดับ 1 2 ไม่ได้ ลําดับ 3 ผูจ้ ดั อาจเลือกก็ได้
อย่าลืมว่า ศิ ลปะเป็ นเรื่ องของรสนิ ยม” จากแนวคิดข้างต้น ผูศ้ ึ กษาสรุ ปได้ว่า ขั้นตอนสุ ดท้ายของการคัดเลื อก
นักแสดง คื อ การนําเสนอผลการคัดเลื อ กนัก แสดงต่อ ผูว้ ่าจ้าง ที มผูค้ ดั เลื อกนักแสดง หรื อ Casting Director
ควรเลือกนักแสดงไว้ 3 คน ต่อ 1 ตัวละคร เพื่อเตรี ยมสํารวงในกรณี ผวู ้ า่ จ้างไม่เลือกนักแสดงในลําดับที่ 1 จะทําให้
ทีมคัดเลือกนักแสดงไม่ตอ้ งเสี ยเวลากลับไปดําเนินการคัดเลือกนักแสดงอีกครั้ง

10. สรุ ปผล

กระบวนการคัดเลือกนักแสดง แบ่งได้เป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นเตรี ยมงานก่อนการคัดเลือกนักแสดง
2. การคัดเลือกนักแสดง 3. ขั้นสรุ ปและนําเสนอผลการคัดเลือกนักแสดง ทีมงานคัดเลือกนักแสดงประกอบด้วย
1. ผูร้ ั บลงทะเบี ยน 2. ผูป้ ระสานงาน 3. ผูก้ าํ กับการคัดเลื อกนักแสดง 4. ผูช้ ่ วยผูก้ าํ กับการคัดเลื อกนัก แสดง
5. ผูบ้ นั ทึกภาพนิ่ง 6. ผูบ้ นั ทึกวิดีโอ 7. ผูต้ ดั ต่อวิดีโอ กลุ่มบุคคลที่มีอาํ นาจในการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์
คื อ ผูผ้ ลิ ตละครโทรทัศน์และผูม้ ีอาํ นาจในการวางตัวแสดงของสถานี โทรทัศน์ ภายใต้เงื่ อนไขทางการตลาด
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การคัดเลื อกนักแสดงผ่านสื่ อออนไลน์มี 2 วิธีได้แก่ 1. พิจารณาจากเทปการแสดง 2. แบบสด ผ่านโปรแกรม
การประชุม

11. ข้ อเสนอแนะ

นอกจากการศึกษาในประเด็นกระบวนการการคัดเลือกนักแสดงผ่านออนไลน์แล้ว อาจนําแนวคิดใน
การคัดเลือกนักแสดงออนไลน์ ไปประยุกต์สู่การฝึ กฝนนักแสดงหรื อการกํากับการแสดงผ่านทางออนไลน์
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ในรู ปแบบการสอนออนไลน์
LEARNING THE BASICS OF ACTING THROUGH THE WORKSHOP
ACTIVITIES IN THE FORM OF ONLINE TEACHING
อาจารย์บุณฑริกา มั่งคั่ง
สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
E-mail: boontarika.ma@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

บทความเรื่ องการศึ กษาการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานการแสดงเบื้องต้นผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้งในรู ปแบบ
การสอนออนไลน์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรี ยนรู ้การเรี ยนออนไลน์ของนักศึกษา กรณี ศึกษากิจกรรมเวิร์คช็
อปแอคติ้ง “วัคซี นกาย วัคซี นใจ” เพื่ออธิ บายกระบวนการจัดการเรี ยนออนไลน์จากกิ จกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง
“วัค ซี น กาย วัค ซี น ใจ” กิ จ กรรมจัด ให้ สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาชั้น ปี 1 สาขาสื่ อ สารการแสดง คณะนิ เ ทศศาสตร์
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ผลการศึกษาพบว่า 1. กิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง “วัคซีนกาย วัคซีนใจ” ให้ตวามรู ้พ้นื ฐานด้านการสื่ อสารกับตัวเอง
ให้น้ นั เป็ นทั้งเรื่ องสุ ขและเรื่ องทุกข์ของตัวเองการด้วยการรู ้จกั เปิ ดใจตนเอง 2. การฝึ กฝนกําหนดลมหายใจสร้าง
สมาธิ “วัคซีนกาย วัคซีนใจ” สร้างความเชื่อมัน่ ความเข้มแข็งในจิตใจ ทําให้เกิดการสื่ อสารด้านการแสดงละครใน
ลักษณะแสดงการกระทํา 3. การสร้ างความเชื่ อ การรู ้ จักตนเอง ร่ างกาย (body) และจิ ตใจ (mind) เพื่อสร้ า ง
ความไว้ใจ เพราะนักแสดงต้องสร้างความเชื่อมัน่ ในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงให้แก่ผูช้ ม 4. แนวคิดทฤษฎี
การสื่ อสารภายในบุคคล(IntrapersonalCommunication)แต่ละบุคคลมีการสื่ อสารภายในตนเอง
คําสําคัญ: การแสดง กิจกรม การเรี ยนออนไลน์

ABSTRACT

Educational articles to learn the basics of acting through an action workshop in an online teaching
format. The objective is to study the learning of online learning of students. A case study of the action workshop
activity “Body Vaccines, Mind Vaccines” to explain the process of organizing online classes from the acting
workshop activity “Body Vaccines, Mind Vaccines”, an activity organized for first-year students in the acting
communication field. Faculty of Communication Arts Sripatum University The study of learning through
activities is divided into 3 phases: 1. Pre-production, 2. Activity, 3. Post-production, results. The study found 1.
Acting workshop activity “ Physical Vaccines, Mind Vaccines” provides knowledge of the basics of
communicating with oneself to be both happiness and unhappiness of oneself. By knowing and opening yourself
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up 2. Breathing exercises that create concentration, “Body Vaccines, Mind Vaccines” build confidence and
strength in the mind. cause theatrical communication 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. Intrapersonal communication theory that each person communicates within himself.

1. บทนํา

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อันส่งผลกระทบให้สถานศึกษายังคงไม่สามารถเปิ ด
การเรี ยนการสอนได้ มิใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ละประเทศจึงต่างต้องหาแนวทางให้การเรี ยนการสอนยังคง
เดินหน้าต่อไป เหตุเพราะยังเปิ ดการเรี ยนการสอนแบบปรกติไม่ได้ โดยสถานศึกษาจะกลับมาเปิ ดการเรี ยนการ
สอนได้เมื่อการระบาดโควิด19 เริ่ มซาลง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิ การได้ถอดบทเรี ยนการจัดการศึกษาเพื่อรับมือ
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด-19 ระลอกที่ ผ่านมา ทําให้ตอ้ งคิดหารู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานศึ กษา เพราะในแต่ละพื้นที่ มีการแพร่ ระบาดของโรคที่ แตกต่างกันตามที่
ศู น ย์ บ ริ หารสถานการณ์ แ พร่ ระบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (ศบค.) กํ า หนด ดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิ การ จะไม่กาํ หนดรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งเพื่อให้ทุกสถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนเหมือนกัน
ทั้งหมด โดยได้ต่อยอดรู ปแบบ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ น 5 รู ปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับ
การแพร่ ระบาดระลอกใหม่น้ ี คือ 1. On-site เรี ยนที่ สถานศึ กษา โดยมีมาตรการเฝ้ าระวังตามประกาศของศู นย์
บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 2. On-air เรี ยนผ่านมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ หรื อ DLTV 3. On-demand เรี ยนผ่ า นแอปพลิ เ คชัน ต่ า งๆ
4. On-line เรี ย นผ่า นอิ น เตอร์ เ น็ ต และ 5. On-hand เรี ย นที่ บ้า นด้ว ยเอกสาร เช่ น หนัง สื อ แบบฝึ กหัด ใบงาน
ในรู ปแบบผสมผสาน หรื ออาจใช้วธิ ีอื่นๆ เช่น วิทยุ เป็ นต้น (ที่มา: www.thairath.co.th/25 พ.ค.2564)
ดังนั้นวงการการศึกษา ทั้งในไทยและต่างประเทศ มีการนําระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ เข้ามาปรับใช้
(Gun Aieminthra, 2020) ผ่านทางออนไลน์ดว้ ยเครื่ องมือทันสมัยต่างๆ เช่น 1. ผูส้ อนสามารถบันทึกวิดีโอการสอน
ของตนแล้ว แจกจ่ า ยให้ผูเ้ รี ย นผ่า นระบบจัด เก็ บ ข้อ มู ล แบบคลาวด์ (Cloud Storage) ด้ว ย Google Drive หรื อ
Microsoft One Drive หรื อ Microsoft Stream แล้วจํากัดสิ ทธิ การเข้าถึงของผูเ้ รี ยน 2. ผูส้ อนสามารถถ่ายทอดสด
การสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ด้วย Microsoft Teams หรื อ Google Meet 3. ผูส้ อนสามารถ
สร้างและใช้งานห้องเรี ยนออนไลน์ (E-Classroom) ด้วย Microsoft Teams หรื อ Google Classroom ซึ่ งเครื่ องมือ
ทั้งคู่มีคุณลักษณะที่ มีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน เช่น การแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน การสนทนา
การสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรื อสั่งการบ้าน การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ และการให้
คะแนน เป็ นต้น 4. ผูส้ อนสามารถสร้างและทําเอกสารการสอน เอกสารต่างๆ รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลและ
แลกเปลี่ ยนไฟล์ขอ้ มูลกันด้วย Microsoft Office 365 หรื อ Google Drive 5. ผูส้ อนสามารถใช้ Microsoft Teams
ซึ่ งเครื่ องมือที่ มีคุณลักษณะสําหรับสื่ อสารระดับองค์กร เช่น การสร้างกลุ่มงาน การสนทนากลุ่ม วางแผนงาน
ติดตาม ความคืบหน้า และการนัดหมาย เป็ นต้น 6. ผูส้ อนสามารถสอนสดออนไลน์ผา่ นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
(Video Conference) ด้วย Microsoft Teams หรื อ Google Meet เป็ นต้น (Office of Computer Services (KMITL),
2020) ทั้งนี้ ยงั มี เครื่ องมื อและโปรแกรมต่าง ๆ อี กมากมายที่ ถูกพัฒนาขึ้นและได้รับ ความนิ ยมในการใช้งาน
สําหรั บการเรี ยนการ สอนการประชุมต่าง อาทิ เช่ น 1) โปรแกรม Cisco Webex Meeting 2) โปรแกรม Google
Hangout 3) Facebook Live 4) โปรแกรม Zoom เป็ นต้น
1548

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

Zoom Meeting คือ แพลตฟอร์ มการประชุมออนไลน์ (Video Conference Platform) ที่ ได้รับความนิ ยม
หลังจากที่ เกิ ดการระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 โดย Zoom Meeting นั้นมีฟังก์ชนั การใช้งานทั้งการประชุม
ออนไลน์ แชทผ่านข้อความ และยังมีลูกเล่นอื่น ๆ อย่างเช่น การแชร์ หน้าจอจากอุปกรณ์น้ นั ๆ (Share Screen),
การเปลี่ยนภาพพื้นหลังขณะประชุมได้ (Change Background), การอัดวิดีโอขณะประชุมได้ (Record Video) ฯลฯ
โดย Zoom Meeting ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการ Windows OS, macOS, สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต
iOS และ Android ส่วนการใช้งานแอป Zoom แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ 1.Zoom Basic รองรับการใช้งานสูงสุด 100
คน ใช้งานได้ 40 นาทีต่อการประชุม 1 รอบ เหมาะสําหรับการประชุมขนาดเล็ก ประชุมกลุ่มย่อยที่ใช้งานไม่นาน
นัก 2.Zoom Pro รองรับการใช้งานสูงสุด 300 คน ใช้งานได้ 24 ชัว่ โมงต่อการประชุม 1 รอบ เหมาะสําหรับการจัด
ประชุมขนาดใหญ่ ประชุมระดับบริ ษทั องค์กร หรื อกิจกรรมออนไลน์อื่นๆ เช่น คอนเสิ ร์ตออนไลน์, Live Stream
ที่ มีความยาวเกิ น 1 ชั่วโมง (www.thaiware.com/9 ต.ค.2564) โดยเฉพาะการเรี ยนออนไลน์ โปรแกรม Zoom
Meeting เป็ นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา และองค์กรทัว่ โลก รวมถึงใช้เรี ยนออนไลน์ได้ไม่สะดุด วิธีการเข้าใช้
งาน Zoom Meeting ทําได้ง่าย ทั้งจากในมือถือ และคอมพิวเตอร์
ดังนั้น สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จึ งได้จดั ให้มีการจัดการเรี ยน
การสอน การเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม เวิร์คช็อปแอคติ้ง “วัคซีนกาย วัคซีนใจ” ในรู ปแบบการสอนออนไลน์โปรแกรม
Zoom สําหรับนักศึ กษาชั้นปี 1 ซึ่ งเป็ นการเรี ยนความรู ้พ้ืนฐานด้านการแสดง ในการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาตามแผนการเรี ยน เพื่อจะเป็ นแนวทางในการ จัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ และลดความ แตกต่าง
ระหว่างผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถมี โอกาส พัฒนาตนเอง ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดการศึ กษาจนครบ
หลักสูตร

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึ กษาการเรี ยนรู ้การเรี ยนออนไลน์ของนักศึ กษา กรณี ศึกษากิ จกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง “วัคซี น
กาย วัคซีนใจ”
2. เพื่ออธิบายกระบวนการจัดการเรี ยนออนไลน์จากกิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง “วัคซีนกาย วัคซีนใจ”

3. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
กฤษณา สิ ก ขมาน (2554) กล่ า วว่า การเรี ย นการสอนออนไลน์ เป็ นรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มี
การออกแบบ การเรี ยนการสอนไว้อย่างเป็ นระบบ มี การกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายการจัดการเรี ยน
การสอนไว้อย่างชัดเจน จัดการเรี ยน การสอนตามหลักทฤษฎี ทางการศึ กษา หลักการเรี ยนการรู ้และจิ ตวิทยา
การศึกษา การถ่ายทอดความรู ้ การนําเสนอเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และถ่ายทอดกลยุทธ์การสอน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งในปั จจุบนั เน้นไปที่การใช้ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
จึ งทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและเรี ยนรู ้โดยไม่จาํ กัดสถานที่ และเวลา เนื้ อหาบทเรี ยนของอีเลิร์นนิ่ งจะอยู่ใน
รู ปแบบสื่ อ ผสมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Multimedia) ซึ่ งออกแบบไว้ใ นลัก ษณะ ซอฟต์ แ วร์ ร ายวิ ช า
(Courseware) ประกอบด้วยสื่ อผสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และที่สาํ คัญ คือ ผูเ้ รี ยน สามารถ
โต้ตอบกับบทเรี ยนและผูส้ อนได้ การบริ หารจัดการอี เลิร์นนิ่ งใช้ซอฟต์แวร์ ประเภทบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้
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(Learning Management System : LMS) ทํา หน้า ที่ ใ นการบริ ห ารจัด การอย่า งอัต โนมัติ เ กื อ บทุ ก ขั้น ตอนแทน
การปฏิบตั ิดว้ ยมือ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการลงทะเบียนเรี ยนจนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
ผูศ้ ึ ก ษาเล็ง เห็ น ว่า การโต้ต อบกันได้ของการเรี ยนการสอนรู ป แบบออนไลน์น้ ี เ ป็ นสิ่ ง ที่ ต อบสนอง
กิจกรรมครั้งนี้ ได้เป็ นอย่างดี เพราะรู ปแบบกิจกรรมต้องการการตอบรับอย่างทันท่วงที แต่ขอ้ ควรระวัง คือ สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตของผูเ้ รี ยน และสถานที่ที่ผเู ้ รี ยนอาศัยอยูซ่ ่ ึงอาจจะกลายเป็ นอุปสรรคของการเรี ยนการสอนได้
สิ่ งสําคัญที่ตอ้ งคํานึง คือโครงเรื่ องจะอยูห่ ่างจากตัวละครไม่ได้ เพราะโครงเรื่ องที่ดีควรสร้างขึ้นมาจาก
การกระทําและลักษณะนิ สัยของตัวละคร และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ตวั ละครก็จะไม่มีความหมายอะไรเลย
หากไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงเรื่ อง บทละครที่ดีน้ นั จึงจําเป็ นจะต้องมีท้ งั โครงเรื่ องที่ดี และการวางตัวละครที่
เหมาะสม นพมาส แววหงส์ อธิ บายว่าเราสามารถวิเคราะห์ตวั ละครได้โดยพิจารณาลักษณะของตัวละครจากด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. รู ปลักษณ์ภายนอก ซึ่งหมายถึงรู ปร่ างหน้าตา เพศ อายุ ความสูงตํ่าดําขาว กิริยาอาการ
2. สถานะทางสังคม ซึ่ งหมายถึงอาชี พ ฐานะ ความเชื่ อทางศาสนา ความเกี่ ยวพันในครอบครัว และ
สังคมแวดล้อม
3. จิตวิทยา ซึ่ งรวมถึงภูมิหลังที่มีส่วนกําหนดนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความปรารถนาในส่ วนลึก ความชอบ
ความเกลียด
4. คุณธรรม ซึ่งหมายถึงสํานึก และความละอายต่อบาป ความยุติธรรม ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี
การวิเคราะห์ตวั ละครจะทําให้นกั แสดงได้รู้จกั ตัวละครในทุกๆแง่มุมและสามารถเป็ นแสดงตัวละคร
เหล่านั้นได้ และกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์เพือ่ นเช่นกัน
ละครประยุกต์ หรื อ Applied Theatre
คําว่า “ละครประยุกต์” กลายเป็ นคําศัพท์เกิดใหม่และเริ่ มมีนกั วิชาการด้านศิลปะการละครใช้คาํ คํานี้เพิ่ม
มากขึ้ น ผูท้ ี่ ผลักดันและพยายามสร้ างคํานิ ย าม คําจํากัดความ และพยายามสร้ างพื้นที่ ในทางวิชาการสํา หรั บ
Applied Theatre หรื อแปลเป็ นไทยว่าแบบตรงตัว ก็คือ “ละครประยุกต์” ผูส้ ร้างศัพท์และนิ ยามศัพท์คาํ นี้ ข้ ึนมา
ได้แก่ ดร.ฟิ ลิป เทเลอร์ มีการใช้คาํ ว่า “ละครประยุกต์” เพิ่มมากขึ้น และบางครั้งคํานี้ครอบคลุมลักษณะของละคร
นอกกรอบ หรื อละครที่ไม่เป็ นตามแบบฉบับ ที่จริ งแล้ว ละครประยุกต์น่าจะเป็ นเพียงวิธีการของการนําละครไป
ใช้ในกิจการ กิจกรรมที่แตกต่างไปจากละครตามแบบฉบับ และอาจเป็ นคําที่รวมพวก รวมกลุ่มกิจกรรมละครที่มี
จุดมุ่งหมายที่หลากหลาย และรู ปแบบที่แตกต่างเหล่านี้ไว้ในลิ้นชักเดียวกัน
Helen Nicholson (2000) ได้กล่าวถึงความหมายของ ละครประยุกต์หรื อ Applied Theatre เอาไว้วา่ เป็ น
คําศัพท์จดั หมวดหมู่เรื่ องของการนําศิ ลปะการละครไปประยุกต์ใช้ เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ อันนอกเหนื อไปจาก
การให้ความบันเทิ งเพียงอย่างเดี ยว แม้จะเป็ นคําศัพท์ท่ี ใหม่แต่ก็ครอบคลุมถึงวิธีการนําศิ ลปะการละครไปใช้
นอกกรอบละครตามแบบฉบับ ละครประยุกต์จึงเป็ นที่ นิยมแพร่ หลายมากขึ้นเรื่ อย ๆ และมักถูกนําไปใช้เพื่อ
การพัฒนาบุคคล ชุมนุ มและสังคมในแต่ละด้านยกตัวอย่างเช่น การนําละครไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมในโรงเรี ยน ละครในคุก ละครเพื่อการรณรงค์สุขภาพ ละครบําบัดด้านจิตวิทยา และละคร
เพื่ อ การศึ ก ษา เป็ นต้น โดยผูเ้ ขี ยนได้นํา หลัก การการแสดง และละครประยุก ต์ดังกล่ าวเข้า มาเพื่ อ ศึ กษาและ
หาแนวทางที่จะเชื่อมโยงให้ศิลปะการแสดงสามารถเป็ นประโยชน์และถูกนําไปใช้ในอาชีพนี้ได้
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ผูศ้ ึ กษาเลือกทฤษฎี ละครประยุกต์มาใช้ในครั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาเล็งเห็ นแล้วว่ากิ จกรรมในครั้งนี้ ไม่เน้นที่ ตวั
ผูเ้ รี ยนต้องเล่นละครได้เป็ นหลัก แต่เน้นที่ ผูเ้ รี ยนจะได้รู้จกั ตนเองมากขึ้น อีกทั้งได้รู้จกั เพื่อนใหม่ๆ เพื่อการอยู่
ร่ วมกันได้ในอนาคตอีกด้วย
แนวคิดเกีย่ วกับความสัมพันธ์ ของละครกับชีวติ มนุษย์
การศึกษาศิลปะการละครเกี่ยวข้องกับเยาวชนอย่างไร หนังสื อเรี ยนศิลปะการละครเบื้องต้น 1-2 ตอนที่ 1
(เรื่ องเดิ ม: 7-9) อธิ บายว่าการศึ กษาวิชาศิ ลปะการละคร คือการศึ กษาให้เข้าใจชี วิตมนุษย์ ปฏิ กิริยาที่ มนุ ษย์มีต่อ
สภาพแวดล้อม ปั ญหาเฉพาะหน้า ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดจนมนุ ษย์ดว้ ยกันซึ่ งนําไปสู่ ความเข้าใจ
ตนเอง และผูอ้ ่ืน การมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีควรเป็ นผลที่ ได้รับจากวิชาศิ ลปะการละคร เพราะการศึ กษาวิชานี้ คือ
การค้นหาความจริ ง หลักปรัชญาและแนวทางชีวติ ที่เห็นได้จากการแสดงออกของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยในรู ปของ”
ละคร
การศึกษาวิชาศิลปะการละคร ถ้าทําได้อย่างถูกต้องก็น่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากสําหรับเยาวชนซึ่ งอยู่
ในวัยที่พฒั นาความคิดอ่าน รสนิ ยม จิตใจ และความรู ้ความสามารถในด้านต่างๆ การอ่านบทละคร ถ้าจะอ่านให้
เข้าใจลึกซึ้ ง ผูอ้ ่านต้องขวนขวายหาความรู ้ ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม ภาษาและวรรณคดี
มิฉะนั้นความเข้าใจจะอยูใ่ นวงแคบ หรื ออาจอ่านละครบางเรื่ องไม่เข้าใจเลย ในขณะเดียวกันบทละครสมัยต่างๆ
จะสะท้อนแนวโน้มของความคิด ความเชื่อ และรสนิ ยมของสมัยนั้นๆ ซึ่ งเมื่ออ่านบทละครของสมัยใดก็ยอ่ มช่วย
ให้เข้าใจปฏิกิริยาของมนุษย์ที่มีต่อสังคมและสภาพแวดล้อมของสมัยนั้น ดังนั้นผูอ้ ่านจึงสามารถหาความรู ้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และสังคมจากบทละครได้ ศิลปะในด้านการแสดงก็เช่นเดียวกัน ถ้าได้รับการฝึ กฝนอย่าง
ถูกวิธี ก็จะเป็ นประโยชน์แก่ เยาวชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม คื อ นอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มให้เยาวชนรู ้จกั
การแสดงออก การพูด การวางตัวในที่ชุมชนอย่างถูกต้องแล้ว ศิลปะของการแสดงยังส่ งเสริ มความสามารถ และ
จิ นตนาการในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนความสนใจในมนุ ษย์ และธรรมชาติแวดล้อม ทําให้สามารถเข้าใจ และ
ปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่นได้ ซึ่ งจะช่วยให้เยาวชนเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี สตานิ สลาฟสกี (Stanislavsky) ผูเ้ ขียน
ตําราว่าด้วยการแสดงที่ สาํ คัญกล่าวว่า ครู ที่ดีที่สุดของการแสดงก็คือชี วิตและธรรมชาติของมนุษย์ ในการฝึ กหัด
นักแสดงของเขา สตานิ สลาฟสกีไม่ยอมให้ผใู ้ ดเลียนแบบนักแสดงอื่นไม่ว่าจะเก่งกาจแค่ไหน เขาใช้วิธีสอนให้
นักเรี ยนการแสดงรู ้จกั สังเกตธรรมชาติของมนุ ษย์ในความเป็ นจริ ง และนําเอาความรู ้ที่ได้รับมาใช้ในการแสดง
แทนที่ จะตกแต่งกิ ริยา ตี สีหน้า ยกมื อยกไม้ตามแบบฉบับละครเก่ า ฉะนั้น เมื่ อนักแสดงต้องการแสดงบทใด
ก็จะต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงนิสัย อารมณ์ จิตใจ รสนิ ยม และปฏิกิริยาตอบโต้ของตัวละครที่มีต่อ
เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่บทละครกําหนดให้ การ “ตีบทแตก” หรื อเข้าใจบทที่จะแสดงอย่างดีวา่ ตนเป็ น
ใคร มีความต้องการอะไรบ้าง มีนิสัยอย่างไร การศึกษาระดับใด รสนิ ยมอย่างไร มีความสัมพันธ์กบั ตัวละครอื่นๆ
ทั้งที่ ปรากฏและไม่ปรากฏตัวบทเวที อย่างไรบ้างนั้น ก็คือความสามารถที่ จะสวมวิญญาณของตัวละครในเรื่ อง
สามารถ “เอาใจเขามาใส่ ใจเรา” ได้ ซึ่ งนอกจากจะนําไปสู่ การแสดงที่ สมจริ ง และเป็ นธรรมชาติแล้ว ยังฝึ กให้
นักแสดงคนนั้นเกิ ดอุปนิ สัยที่พยายามเข้าใจผูอ้ ื่น ค้นหาเหตุผลของการกระทํา และไม่ตดั สิ น หรื อประณามใคร
อย่างรวดเร็ วโดยใช้ตนเองเป็ นบรรทัดฐาน ลักษณะนิ สัยเช่นนี้ จะช่วยทําให้เยาวชนเป็ นผูม้ ีใจกว้าง เห็ นใจผูอ้ ื่น
มีเหตุมีผล และมีความสนใจที่จะแสวงหาความจริ งเกี่ยวกับมนุษย์และชีวิต ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
และการคบหาสมาคมกับผูอ้ ื่นเป็ นอัน
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เนื่ องจากกิจกรรมครั้งนี้ เน้นหลักไปที่การรู ้จกั ตนเองและผูอ้ ื่น ดังนั้นแนวคิดนี้ จึงตอบโจทย์ของการทํา
กิจกรรมนี้ เพราะจะทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การวางตัว การสื่ อสาร การแนะนําตัว การเปิ ดใจ และรวมถึงการการอยูร่ ่ วมกัน
กับผูอ้ ื่นอีกด้วย
อุมาสวรรค์ ชูหา และคณะ (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ แอปพลิเคชัน่ Zoom
cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบตั ิการผดุงครรภ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่ Zoom cloud meeting ช่วยสอนใน รายวิชาปฏิบตั ิการผดุงครรภ์ ที่ มหําวิทยาลัยเอกชน
แห่ งหนึ่ งใน จังหวัดปทุมธานี เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณา (Descriptive research design) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษา
ที่ ลงทะเบียนเรี ยนวิชาปฏิ บตั ิการผดุงครรภ์ จํานวน 64 คน เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งจะได้รั บ การสอนผ่ า นแอปพลิ เ คชั่น Zoom cloud meeting
ทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชัว่ โมงรวมทั้งสิ้ น 6 สัปดาห์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ Descriptive Statistic
พบว่า ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ Zoom ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมากที่สุด นักศึกษามีความรู ้สึก เสมือนได้
เรี ยนจริ งภายในห้องเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย 4.61±0.49 รองลงมาคื อความพึงพอใจด้านสามารถ 19 ทบทวนการเรี ยน
การสอน ได้ตามที่ ตอ้ งการมีค่าเฉลี่ย 4.59±0.49แสดงให้เห็ นว่าการใช้งาํ น แอปพลิ เคชั่น Zoom cloud meeting
ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบตั ิการผดุงครรภ์ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านนักศึกษามี
ความรู ้สึกเสมือนได้เรี ยนจริ งภายในห้องเรี ยนมีค่าํ เฉลี่ยสูงสุด
Zoom Meeting คือ แพลตฟอร์ มการประชุมออนไลน์ (Video Conference Platform) ที่ ได้รับความนิ ยม
หลังจากที่ เกิ ดการระบาดของเชื้ อไวรั ส COVID-19 โดย Zoom Meeting นั้นมีฟังก์ชนั การใช้งานทั้งการประชุ ม
ออนไลน์ แชทผ่านข้อความ และยังมีลูกเล่นอื่น ๆ อย่างเช่น การแชร์ หน้าจอจากอุปกรณ์น้ ันๆ (Share Screen),
การเปลี่ยนภาพพื้นหลังขณะประชุมได้ (Change Background), การอัดวิดีโอขณะประชุมได้ (Record Video) ฯลฯ
โดย Zoom Meeting ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการ Windows OS, macOS, สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต
iOS และ Android ก่อนที่ จะใช้งานแพลตฟอร์ มประชุมออนไลน์ Zoom Meeting นั้นจะต้องมีอีเมลสําหรับสมัคร
บัญชี ผูใ้ ช้งาน (User Account) และการเข้าสู่ ระบบ (Login) ให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อนโดยขั้นตอนแรกของการสมัคร
Zoom Meeting ก็เริ่ มจากการเปิ ด โปรแกรมเปิ ดเว็บ หรื อ เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) (สามารถในคอมพิวเตอร์
หรื อสมาร์ ทโฟน แท็บเล็ตใด ๆ ก็ได้) แล้วพิมพ์เข้าไปที่เว็บไซต์ zoom.us จากนั้นให้กดปุ่ มสี ส้มบริ เวณมุมขวาบน
ที่เขียนว่า "Sign Up, It's free" จากนั้น ให้ใส่ ขอ้ มูลวันเกิดและอีเมลของเราลงไป หรื อจะเลือกเข้าสู่ ระบบ (Login)
ด้วยบัญชีผใู ้ ช้งานของ Google หรื อ Faceboook และ SSO ก็ได้ แต่ถา้ สมัครด้วยอีเมลจากค่ายอื่นๆ ก็เข้าไป เปิ ดการ
ใช้งาน (Activate) หรื อคลิกลิงก์ที่ทาง Zoom ส่ งอีเมลมาให้ดว้ ย หลังจาก Activate ในด้วยอีเมลแล้ว จะต้องกรอก
ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล และตั้งรหัสผ่าน (Password) สําหรับ การเข้าสู่ ระบบ (Login) ในภายหลัง เสร็ จ
แล้วก็กด "ปุ่ ม Continue" สี น้ าํ เงินด้านล่างได้เลย เพื่อดําเนิ นการต่อ ปิ ดท้ายด้วยการเชิญ (Invite) เพื่อนๆ ที่ไม่ได้
สมัคร Zoom Meeting มาใช้งานประชุมด้วยกัน แต่ถา้ ยังไม่สะดวกก็สามารถที่จะกดข้ามหรื อใช้งานอื่นๆ ไปก่อนก็
ได้ (www.thaiware.com/9 ต.ค.2564)
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4. การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม เวิร์คช็ อปแอคติง้ วัคซีนกาย วัคซีนใจ
4.1 กิจกรรม เวิร์คช็อปแอคติง้ วัคซีนกาย วัคซีนใจ
กิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง วัคซี นกาย วัคซี นใจ เป็ นกิจกรรมที่จดั เพื่อสําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาสื่ อสาร
การแสดง คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันพฤหัสบดีที่
5 สิ งหาคม 2564 เวลา 16.00-18.00 น. โดยแบ่งขั้นตอนการดําเนินงานออกเป็ นทั้งหมด 3 ช่วง ดังต่อไปนี้
4.1.1 ช่วงการเตรี ยมจัดกิจกรรม (Pre Production)
4.1.2 ช่วงการจัดกิจกรรม (Production)
4.1.3 ช่วงหลังจัดกิจกรรม (Post Production)
4.1.1 ช่ วงการเตรียมจัดกิจกรรม (Pre Production)
สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศสาตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เปิ ดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึ กษา 2563 การปรับความรู ้พ้ืนฐานด้านการแสดงมีความจําเป็ นอย่างมาก เพื่อให้นักศึกษาได้พฒั นาความรู ้
เพิ่มทักษะการแสดง การแสดงสื่ อสารอารมณ์ การฝึ กสมาธิ เสริ มสร้างความมัน่ ใจตนเอง โดยมีนกั ศึกษาชั้นปี 1
เข้าร่ วมโครงการ จํานวน 100 คน และมีนักศึกษาชั้นปี 2 ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยสอน ดําเนิ นการสอนโดย อาจารย์
บุ ณฑริ กา มัง่ คัง่ ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมเตรี ยมการแต่งกายชุ ดที่ สวมใส่ สบาย เตรี ยมอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถื อหรื อ
คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรมและศึกษาวิธีการเข้าใช้งาน Zoom Meeting
4.1.2 ช่ วงการจัดกิจกรรม (Production)
ผูศ้ ึกษาเริ่ มต้นด้วยการแนะนําตนเอง และทีมงานกับนักศึกษาทั้งหมดเพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้นให้นกั ศึกษา
เปิ ดใจมากขึ้น รู ้สึกคุน้ เคยมากขึ้น หลังจากนั้นผูศ้ ึกษาจึงอธิ บายว่ากิจกรรมการเรี ยนการแสดงเป็ นนเครื่ องมือของ
นักแสดง ร่ างกาย(body) และจิตใจ(mind) เพื่อฝึ กความพร้อม ด้วยการมีสมาธิ รู้จกั ตนเอง การฝึ กจิตใจด้วยตนเอง
เพื่อสามารถไปสู่ การเรี ยนรู ้บทบาทของตัวละคร ซึ่ งเป็ นขั้นพื้นฐานสําหรับนักแสดง ประกอบด้วย 3 กิ จกรรม
ดังนี้
- กิจกรรมที่หนึ่ง นัง่ หลับตาให้มีสมาธิอยูก่ บั ตนเอง เพื่อกําหนดลมหายใจของตนเอง เพื่อกําหนด
สังเกตุจิตใจของตนเอง ข้อสังเกตุตอ้ งมีกรหายใจของตนเองที่ถูกต้องตือ การหายใจเข้าท้องป่ อง อกตั้ง การหายใจ
ออกท้องแฟบ อกผ่อน เพราะการขับเคลื่อนลมหายใจนั้นสําคัญต่อการแสดง จากนั้นหายใจเข้านับหนึ่ ง หายใจ
ออกนับสอง นับเลขไปจนถึงห้าสิ บ ฝึ กการผ่อนคลายเพื่อฝึ กสมาธิให้อยูก่ บั ตัวเองมากขึ้น
- กิจกรรมที่สอง นัง่ หลับตาให้มีสมาธิ อยูก่ บั ตนเอง กําหนดหายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับ
สอง นับเลขไปจนถึงสิ บ แล้วค่อยๆ ลืมตา จากนั้นให้ผเู ้ รี ยนเข้าไลน์กลุ่มอ่านคําถาม พร้อมตอบคําถาม หลังจากนั้น
ให้หายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับสอง นับเลขไปจนถึงสี่ สิบ เมื่อครบสี่ สิบเรี ยบร้อย ให้สงั เกตตนเอง ต่อจากนั้น
ให้คุยกับอวัยวะของตนเอง ตั้งแต่หัวจรดเท้า เช่น คุยกับเส้นผม ฟังว่าเส้นผมตอบกลับไหม ตอบกลับว่าอย่างไร,
คุยกับหน้าผากว่าเหนื่อยไหม, คุยกับคิ้ว คิ้วเป็ นอย่างไร, คุยกับดวงตา ดวงตาเหนื่อยไหม, คุยกับจมูกว่าจมูกหายใจ
เป็ นอย่างไรบ้าง, คุยกับริ มฝี ปากตนเองว่าเราใช้ริมฝี ปาก พูดเยอะแค่ไหนแต่ละวัน, คุยกับฟั นว่าการใช้ฟันเคี้ยว
อาหารเยอะมากแค่ไหน, คุ ยกับลิ้นว่าการรับรสอาหารอะไรบ้างในวันนี้ , คุ ยกับคอว่าวันนี้ คอเหนื่ อยและเมื่อย
มากไหม, คุยกับหัวไหล่วา่ ในแต่ละวันหัวไหล่ทาํ อะไรบ้าง, คุยกับแขนว่าแขนทําหน้าที่อะไรบ้าง, คุยกับมือว่าใน
แต่ละวันใช้มือหยิบจับอะไรบ้าง, คุยกับหน้าอกว่าการหายใจตอนนี้เป็ นอย่างไร, คุยกับท้องว่าวันนี้ทอ้ งหิ วไหมได้
กินอะไรบ้าง, คุยกับหลังว่าหลังเมื่อยบ้างไหมนอนทับหลังทุกวันหลังเจ็บบ้างไหม, คุยกับต้นขาจนไปถึงสะโพก,
คุยกับหัวเข่าว่าหัวเข่าทํางานเหนื่อยไหม, คุยกับขาช่วงด้านล่างว่าขาเมื่อยหรื อเปล่า, คุยกับตาตุ่มว่าเจ็บไหมที่นง่ั ทับ
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ตาตุม่ บ่อยๆ, คุยกับเท้าว่าเท้าเมื่อยไหมวันนี้เดินช้าหรื อเดินเร็ วไปไหม ลําดับต่อไปให้สลับคุยกับอวัยวะของตนเอง
ตั้งแต่เท้าจรดหัว เมื่อทําคุยกับอวัยวะครบเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ทาํ กิจกรรมกําหนดลมหายใจตนเอง หายใจเข้านับหนึ่ง
หายใจออกนับสอง นับเลขไปจนถึงสามสิ บ แล้วค่อยๆ ลืมตา จากนั้นเข้าไลน์กลุ่มเพื่ออ่านคําถาม พร้อมตอบคําถาม
กิ จกรรมที่ สอง มีความสอดคล้องแนวคิดทฤษฎีละครประยุกต์ ผูศ้ ึ กษาเล็งเห็นแล้วว่ากิ จกรรมในครั้งนี้ ไม่เน้นที่
ตัวผูเ้ รี ยนต้องเล่นละครได้เป็ นหลัก แต่เน้นที่ผูเ้ รี ยนจะได้รู้จกั ตนเองมากขึ้น อีกทั้งได้รู้จกั เพื่อนใหม่ๆ เพื่อการอยู่
ร่ วมกันได้ในอนาคตอีกด้วย
- กิจกรรมที่สาม นัง่ หลับตาให้มีสมาธิ อยูก่ บั ตนเอง กําหนดหายใจเข้าให้นบั หนึ่ ง หายใจออก
ให้นบั สอง โดยนับเลขไปจนถึงสามสิ บ พร้อมคุยกับร่ างกายทุกส่วนของเราว่าทํางานเป็ นอย่างไรบ้าง อวัยวะต่างๆ
มีความสามัคคีกนั มากน้อยเพียงใด การใช้ร่างกายในแต่ละส่ วนเป็ นอย่างไรบ้าง ร่ างกายในแต่วนั หรื อบางวันมี
อาการเจ็บปวดตรงโน้นตรงนี้อยูใ่ ช่หรื อไม่ คุยกับร่ างกายว่าร่ างกายที่อยูก่ บั เรา นั้นไม่เคยทิ้งเราไปไหน ดังนั้นเรา
จะอยูอ่ ย่างไรกับร่ างกายของเราให้ยาวที่สุด เราอยากบอกอะไรกับร่ างกาย เช่น ขอโทษร่ างกาย ขอบคุณร่ างกาย
จากนั้นให้ฟังว่าร่ างกายตอบกลับมาอย่างไร พร้อมกับยกมือขวาวางไว้ที่หน้าอก เพื่อรับรู ้ถึงลมหายใจที่เต้นอยู่
โดยรู ้สึกว่า เราดูแลหัวใจเราดีแค่ไหน เคยได้กลับมาคุยกับหัวใจของตนเองบ้างไหม กลัวคนอื่นไม่รัก เราไปรัก
คนอื่นมากกว่าหัวใจของเราหรื อเปล่า ถามตัวเองว่า เรารักหัวใจเราแค่ไหน จากนั้น
- ขั้นการเยียวยาตนเอง หากเกิดความรู ้สึกอะไรอย่าปิ ดกั้น ถ้าเกิดความรู ้สึกเจ็บปวดตรงไหน
จงปล่อยออกมา ต่อจากนี้ ให้เราจงรักตัวเองให้มากขึ้น จากนั้นพยายามลองสัมผัสเข้าไปให้ถึงการเต้นของหัวใจ
พร้อมบอกกับหัวใจว่าเราจะดูแลหัวใจให้มากขึ้น รักตัวเองให้มากขึ้น ดูแลคนอื่นให้นอ้ ยลง จากนั้นลองคุยกับทั้ง
ตนเองและทั้งหัวใจ โดยเรี ยกชื่อตนเองพร้อมกับคุยกับตนเอง เพื่อให้เป็ นตัวของเราเองมากที่สุด ลองคิดว่าเราจะ
ดูแลตัวเองหัวใขของเราเองอย่างไร เพื่อตัวของเราเอง เพื่อเยียวยาตนเอง เพื่อดูแลตัวเอง เพื่อดูแลหัวใจตนเอง
จากนั้นให้นาํ มือขวาวางไว้ที่บริ เวณหน้าอก นํามือซ้ายวางไว้ที่ทอ้ ง พร้อมกับการทําสมาธิ กาํ หนดลมหายใจของ
ตนเอง หายใจเข้านับหนึ่ ง หายใจออกนับสอง นับเลขไปจนถึงหกสิ บ ลองค้นหาสิ่ งที่เคยผ่านมาในอดีต ให้ปล่อย
และลบทิ้งไป ตอนนี้ จงอยูก่ บั ปั จจุบนั ให้ตวั เราอยูท่ ี่การกําหนดลมหายใจของตนเอง ปล่อยลมหายใจตนเองยาวๆ
เพื่อให้ตวั เราสามารถก้าวผ่านสิ่ งที่อยูใ่ นอดีต เพื่อเยียวยาตนเอง จากนั้นให้เข้าไลน์กลุ่มอ่านคําถาม เพื่อตอบคําถาม
4.1.3 ช่ วงหลังจัดกิจกรรม (Post-Production)
การประเมินผลด้วยการสัมภาษณ์ หลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิ จกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง วัคซี น
กาย วัคซี นใจ ผลการดําเนิ นงานพบว่า ด้านความรู ้ที่ได้รับ 1. การจัดการเรี ยนการสอนผ่านกิ จกรรม เวิร์คช็อป
รู ปแบบการสอนออนไลน์โปรแกรม Zoom สามารถให้ความรู ้ผูเ้ รี ยนจํานวนมากได้ 2. ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการแสดงเบื้องต้นเรื่ องสมาธิ ซ่ ึงเป็ นส่ วนสําคัญของการแสดง 3. ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ตนเองมาก
ขึ้น 4. ทําให้ผเู ้ รี ยนได้เยียวยาตัวเอง มีพลัง และมีกาํ ลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป ด้านผูช้ ่วยสอน 1. รุ่ นพี่ที่ทาํ หน้าที่
ผูช้ ่ วยสอนได้ฝึกการสอนเพื่อสามารถพัฒนาตนเองเป็ นครู สอนการแสดงได้ในอนาคต 2. ทําให้เกิ ดการสาน
สัมพันธ์ระหว่างรุ่ นพี่รุ่นน้องด้านผูส้ อน 1. อาจารย์ผูส้ อนได้วางแผนและค้นพบแบบฝึ กหัดทางการแสดงที่
เหมาะสม 2. การเรี ยนการสอนผ่านทางออนไลน์สามารถเกิดผลได้จริ ง
การประเมิ น ผลจากการสัง เกต ผลการดํา เนิ น งานพบว่า เกิ ด ผลลัพ ธ์ ที่ ดี จ ากการมี ป ฏิ สัมพันธ์
การสื่ อสารพูดคุย ในกลุ่มไลน์ของรุ่ นพี่กบั รุ่ นน้อง มีความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อรุ่ นน้องเขียนคําถามผ่านไลน์ รุ่ นพี่จะ
ช่วยเลือกด้วยการคําถามชี้แนะด้านต่างๆ ทําให้เกิดการสานสัมพันธ์อีกทางระหว่างรุ่ นพี่กบั รุ่ นน้องอีกด้วย และ
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ผูเ้ รี ยนได้แชร์ประสบการณ์การเรี ยนรู ้จากการเข้าร่ วมกิจกรร เวิร์คช็อปผ่านช่องทางสังคมออนไลน์อินสตาแกรม
(Instagram) ให้ทุกคนลง สตอร์รี่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่ วมกิจกรรมเวิร์คช้อป ในครั้งนี้
4.2 ผลการจัดกิจกรรม
4.2.1 กิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง “วัคซี นกาย วัคซี นใจ” ให้ความรู ้พ้ืนฐานด้านการสื่ อสารกับตัวเอง
ให้น้ นั เป็ นทั้งเรื่ องสุ ขและเรื่ องทุกข์ของตัวเองการ ด้วยการรู ้จกั เปิ ดใจตนเองหากเกิดความ รู ้สึกอะไร ไม่ควรปิ ด
กั้นคัวเอง ต้องปลดปล่อยออกมา ด้วยความจริ งใจความซื่ อสัตย์กบั ตนเอง วิธีการไม่ปิดกั้นคือ การเริ่ มต้นรู ้จกั
ตนเอง เพื่อการค้นพบตัวเองในทุกๆ รู ปแบบ เพราะนักแสดงที่ดีตอ้ งรู ้จกั ตนเองในทุกรู ปแบบ จึงจะเป็ นนักแสดง
ที่ ดีสามารถมี ความพร้ อมที่ จะแสดงเป็ นใครก็ได้ในโลกใบนี้ ได้ทุกบทบาท การแสดงของนักแสดงที่ ตอ้ งรับ
บทบาทเป็ นคนอื่นนั้นมีอาชี พนักแสดงอาชี พเดี ยวเท่านั้น ที่ จะมีความพร้อมด้านการแสดง ด้วยการเสริ มสร้าง
ร่ างกาย (body) และจิตใจ (mind) ให้พร้อมไปด้วยกันทั้งหมด และมีวคั ซี นที่จะเป็ นภูมิคุม้ กันเพื่อจัดการตนเองได้
ดูแลบทบาทของตัวเองได้ สามารถรับบทบาททุกการแสดงได้ ซึ่งในวันข้างหน้านักแสดงที่มีคุณภาพต้องสามารถ
ฝึ กฝนเรี ยนรู ้ ในฐานะนักแสดง เมื่ อมี การแสดงบทบาทคนอื่ น ที่ เรี ยกว่าการสื่ อสารแบบนําตัวแสดงเข้า และ
สามารถนําตัวแสดงออกได้ เพื่อกลับมาอยูก่ บั ตนเอง อยูก่ บั ปั จจุบนั
4.2.2 การฝึ กฝนกําหนดลมหายใจสร้างสมาธิ “วัคซีนกาย วัคซีนใจ” สร้างความเชื่อมัน่ ความเข้มแข็ง
ในจิตใจ ทําให้เกิดการสื่ อสารด้านการแสดงละคร ในลักษณะแสดงการกระทํา คือ “ฉันทําอย่างมีเป้ าหมาย” ว่าทํา
อะไร กับใคร เพื่ออะไร ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทํา หรื อไม่ใช่เพียงแค่ ”ฉันรู ้สึก” อย่างไร เป้ าหมายของตัวละครนี้จะ
ถูกควบคุมด้วยบทละครที่ตอ้ งการสื่ อสารความคิดหลักหรื อ Message ดังนั้นหากผูก้ าํ กับการแสดงต้องการจะบอก
อะไร เพื่อให้สามารถกําหนดความต้องการและการกระทําของตัวละครให้อยู่ในร่ มใหญ่ของ “ความคิดหลัก”
ให้ได้ เมื่อทุกอย่างสามารถสอบทานกลับไปมาได้ ควบคุมกันเองได้เช่นนี้ ก็จะทําให้ละครหนึ่ งเรื่ องมีเป้ าหมาย
ชัดเจน ไม่แตกกระจาย ไม่ออกนอกเรื่ อง และมี ความเป็ นเอกภาพช่ วง (beat) และเส้นต่อเนื่ องของการกระทํา
(through line of action)
4.2.3 การสร้างความเชื่อ การรู ้จกั ตนเอง ร่ างกาย(body) และจิตใจ(mind) เพื่อสร้างความไว้ใจเพราะ
นัก แสดงต้อ งสร้ า งความเชื่ อ มั่น ในการสร้ า งสรรค์ผ ลงานการแสดงให้ แ ก่ ผูช้ ม เพื่ อ ให้ ผู ้ช มได้เ ข้า ใจและ
เกิ ดความรู ้สึกคล้อยตาม เกิ ดความเชื่ อว่า ผูแ้ สดงได้รู้สึกหรื อได้กระทําเหตุการณ์เหล่านั้นจริ งๆ เช่น การแสดง
ความเจ็บปวด ผูแ้ สดงละครต้องถ่ายทอดให้ผชู ้ มรู ้สึกได้วา่ ผูแ้ สดงเจ็บปวดจริ งๆ โดยถ่ายทอดความเจ็บปวดผ่าน
การกระทํา สี หน้า และการเคลื่อนไหว
4.2.4 กิ จกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง วัคซี นกาย วัคซี นใจ ให้ความรู ้พ้ืนฐานด้านการสื่ อสารกับตัวเอง
ตามแนวคิดทฤษฎีการสื่ อสารภายในบุคคล(Intrapersonal Communication) เป็ นการสื่ อสารกับตนเอง หรื อการส่ง
สารของบุ ค คลคนเดี ย ว แต่ ล ะบุ ค คลมี ก ารสื่ อ สารภายในตนเอง ทุ ก คนมี เ นื้ อ หาสาระในการสื่ อ สารมาจาก
ประสบการณ์ ข่าวสาร และข้อมูลที่ แต่ละคนได้รับตัวบุคคล จึ งนับได้ว่าเป็ นสื่ อหรื อช่องทางในการสื่ อสารกับ
ตนเอง หรื อการสื่ อสารภายในบุคคล

5. สรุ ป

การจัดการเรี ยนการสอน การเรี ยนรู ้ ผ่านกิ จกรรม เวิร์คช็อปแอคติ้ง วัคซี นกาย วัคซี นใจ ในรู ปแบบ
การสอนออนไลน์โปรแกรม Zoom สําหรับนักศึกษาชั้นปี 1 สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม การเรี ยนความรู ้พ้ืนฐานด้านการแสดง โดยนํากิจกรรมมาใช้เป็ นนเครื่ องมือของนักแสดง ร่ างกาย (body)
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และจิตใจ (mind) เพื่อฝึ กความพร้อม ด้วยการมีสมาธิ รู้จกั ตนเอง การฝึ กจิตใจด้วยตนเอง เพื่อสามารถไปสู่ การเรี ยนรู ้
บทบาทของตัวละคร ซึ่ งเป็ นขั้นพื้นฐานสําหรั บนักแสดง ผลการศึ กษาพบว่า 4.2.1 กิ จกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง
“วัคซี นกาย วัคซี นใจ” ให้ตวามรู ้พ้ืนฐานด้านการสื่ อสารกับตัวเอง 4.2.2 การฝึ กฝนกําหนดลมหายใจสร้างสมาธิ
“วัคซีนกาย วัคซีนใจ” สร้างความเชื่อมัน่ ความเข้มแข็งในจิตใจ ทําให้เกิดการสื่ อสารด้านการแสดงละคร 4.2.3 การสร้าง
ความเชื่อ การรู ้จกั ตนเอง ร่ างกาย(body) และจิตใจ(mind) เพื่อสร้างความไว้ใจ 4.2.4 แนวคิดทฤษฎีการสื่ อสารภาย
ในบุคคล (IntrapersonalCommunication) แต่ละบุคคลมีการสื่ อสารภายในตนเอง

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 การเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ผเู ้ รี ยนบางคนเกิ ดปั ญหาด้านสัญญาณการสื่ อสารอินเทอร์ เน็ต ทําให้
การสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนเกิดปั ญหา
6.2 ด้านการสังเกตอากัปกิริยา ต้องใส่ ใจ และสังเกตอารมณ์ความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนอย่างลึกซึ้ ง เนื่ องจาก
เป็ นการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 85
8585
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การสร้ างสรรค์ ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่ งกาย
กรณีศึกษา ละครเวทีเรื่ อง “เสี ยงรถลากจากหุบเขาอุบาสุ เทะ”
THE CREATION OF MEANING THROUGH COSTUME DESIGN
IN THE CASE STUDY OF THE PERFORMANCE : “UBASUTE SOUND”
จุฑารัตน์ การะเกตุ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail: Jkarakate@yahoo.com
บทคัดย่ อ

บทความวิชาการ การสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่งกาย กรณี ศึกษา ละครเวทีเรื่ อง
“เสี ยงรถลากจากหุ บเขาอุบาสุ เทะ” เป็ นการสร้างสรรค์เครื่ องแต่งกายเพื่อแสดงแนวคิดและสื่ อสารกับผูช้ มใน
6 ประเด็น ได้แก่ 1) สร้างโครงสร้างและรู ปแบบเครื่ องแต่งกายเพื่อแสดงเวลาและสถานที่ 2) สร้างความหมายเพื่อ
สื่ อสารแก่นเรื่ อง 3) สื่ อแสดงสถานภาพ 4) การแบ่งแยกโลกละครในเส้นเรื่ องหลักและเส้นเรื่ องรอง 5) สร้าง
ความหมายด้ว ยสี เ พื่ อ กํา หนดบรรยากาศและอารมณ์ ข องเรื่ อง 6) การสร้ า งลัก ษณะเฉพาะของตัว ละคร
การวิเคราะห์ผลงานพบว่า มีการสร้างความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่งกาย 3 วิธีการ คือ วิธีการที่ 1 การสร้าง
ความหมายผ่านกระบวนการองค์ประกอบสัญญะ วิธีการที่ 2 การสร้างความหมายเครื่ องแต่งกายผ่านความหมาย
โดยอรรถและความหมายโดยนัย และวิธีการที่ 3 การสร้างความหมายโดยอาศัยความสัมพันธ์โดยการอุปมาอุปไมย
ซึ่ งการออกแบบควรคํา นึ งถึ งบริ บททางสังคม วัฒนธรรมและวิเคราะห์ ว่าผูช้ มใช้รหัสใด เพื่อค้นหาจุ ดร่ ว ม
เชื่อมโยงแนวคิดและสื่ อสารให้สอดคล้องกันระหว่างนักออกแบบเครื่ องแต่งกายกับผูช้ ม
คําสําคัญ: การสร้างสรรค์, ความหมาย, ออกแบบเครื่ องแต่งกาย

ABSTRACT

The Creation of meaning through costume design in the case study of the performance: “Ubasute
Sound”. Costume creation for conveying the concept and communicating with audiences including six aspects
as follows: 1) creating structure and costume style for demonstrating time and place, 2) constructing meaning for
conveying the major theme, 3) conveying status, 4) dividing the drama world into the main plot and the sub-plot,
5) creating meaning using color to establish atmosphere and mood of the story and 6) creating characters’
identities. The analysis found that meaning creation in costume design consisted of three methods which were
1) creation of meaning through elements of semiology, 2) creation of connotative and annotative meaning through
costume, and 3) creation of meaning based on relationship through metaphor. Social and cultural context should
be considered in designing, and choice of code employed by audiences should also be analyzed. Consequently,
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the mutual agreement could be found to connect concepts and communication between costume designers and
audiences.
Keywords: Creation, Meaning, Costume Design

1. บทนํา

“ทุกสิ่ งทุกอย่ างที่ปรากฏบนเวทีจะปรากฏอย่ างมีจุดประสงค์ มีการคัดสรรและวางแผนอย่ างละเอียด
สิ่ งเหล่ านีจ้ ะมีประสิ ทธิ ผลก็ต่อเมื่อได้ แสดงถึงความคิด ความรู้ สึ ก และความหมายที่เหมาะสม เปรี ยบเสมือนเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการแสดงมากกว่ าจะเป็ นของประดับตกแต่ งเพื่ อความสวยงาม แต่ ละส่ วนของภาพรวมบนเวทีมี
หน้ าที่ บทบาทความสําคัญที่เอื อ้ ต่ อการแสดงอย่ างเท่ าเทียมกัน ประกอบกันขึน้ อย่ างมีเอกภาพจากความชํานาญ
เฉพาะด้ านของผู้ออกแบบแต่ ละฝ่ าย” (ฤทธิรงค์ จิวากานนท์, 2550)
“เครื่ องแต่งกาย” เป็ นหนึ่ งในงานศิลปะที่มีความสําคัญต่อการสร้างโลกของละคร บอกเล่าเรื่ องราวใน
ละครให้ปรากฏบนเวที ซึ่ งส่ งผลต่อละครทั้งในด้านของภาพที่ สวยงามและการสื่ อสารกับคนดู เครื่ องแต่งกาย
สามารถกําหนดบรรยากาศ แนวการนําเสนอละครหรื อรู ปแบบของละคร ให้ขอ้ มูลด้านเวลาและสถานที่ (หรื อ
ไม่แสดงถึงเวลาและสถานที่ ) บ่งบอกสังคม ชนชั้น สะท้อนวัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิตความเป็ นอยู่ ทําให้
ผูช้ มรับรู ้และเข้าถึงตัวละครแต่ละตัวว่าเป็ นใคร มีสถานภาพอย่างไร มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัวอย่างไร แสดง
พัฒนาการของตัวละครตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ อง ทั้งยังทําหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวละครกับสังคม บริ บทที่ตวั
ละครอาศัยอยู่ หรื อสะท้อนสภาพแวดล้อมและค่านิ ยมที่เกิ ดขึ้น โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมกับการแสดงและ
พื้นที่ในการแสดง อาทิ การเคลื่อนไหวของนักแสดง รู ปร่ างของนักแสดง ฯลฯ นอกจากนี้ เครื่ องแต่งกายบนเวที
ต้องทํางานประสานร่ วมกับผูก้ าํ กับการแสดงและทีมฝ่ ายผลิตทั้งหมด เพื่อให้งานออกแบบตอบสนองความต้องการ
ของละครหรื อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ได้มากที่สุด
การออกแบบสร้ างสรรค์เครื่ องแต่งกายมี จุดเริ่ มต้นจากการคิ ด วิเคราะห์ และตี ความบทละครอย่าง
ละเอียดลึกซึ้ ง เพื่อเข้าถึงละครเรื่ องนั้นๆ พร้อมทั้งศึ กษาข้อมูลในเชิ งลึก ค้นหาแนวคิดหรื อแรงบันดาลใจเพื่อ
นําไปสู่ การผลิ ตผลงาน โดยหน้าที่ สําคัญของผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกายประการหนึ่ ง คื อ การแสดงออกทาง
ความคิด ข้อมูล ความรู ้สึกผ่านเครื่ องแต่งกายและสร้างภาพนั้นให้เกิดขึ้นได้จริ งบนเวที ดังนั้นแล้ว การศึกษานี้จึง
มีวตั ถุประสงค์ในการนําแนวคิด “การสร้างสรรค์ความหมาย” มาประยุกต์เข้ากับการออกแบบหรื อนํากระบวนการ
แนวคิ ดสัญศาสตร์ มาใช้ในกระบวนการออกแบบ หาวิธีการแสดงออกในสิ่ งที่ ละครและผูอ้ อกแบบต้องการ
สื่ อสารกับคนดู
การแสดงละครเวที เรื่ อง “เสี ยงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” เป็ นผลงานในโครงการวิจยั การสร้างสรรค์
สื่ อการแสดงร่ วมสมัย คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูเ้ ขียนบทความในฐานะผูอ้ อกแบบเครื่ อง
แต่งกายมองเห็ นบทบาทสําคัญของเครื่ องแต่งกายในละครเรื่ องนี้ เนื่ องด้วยบทละครสร้างสรรค์ข้ ึนโดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากตํานานทิ้งคนแก่ ในเรื่ องเล่าญี่ ปุ่นของศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุ วรรณระดา เรื่ องราวที่
กล่าวถึงประเพณี ปฏิบตั ิการทอดทิ้งคนแก่ในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งแล้วนํามาดัดแปลงเป็ นการแสดงบนเวทีจดั แสดงใน
ประเทศไทย มี แก่ นเรื่ องราวสะท้อนปั ญหาการทอดทิ้ งผูส้ ู งอายุในสภาวะบี บคั้น และสํารวจความหมายของ
ความกตัญ�ูที่มกั ถูก ตั้งคําถามในปั จจุบนั ฉะนั้น บทความการสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่งกาย
กรณี ศึกษาละครเวที เรื่ อง “เสี ยงรถลากจากหุ บเขาอุบาสุ เทะ” จึ งต้องการศึ กษาหาวิธีการสร้างความหมายหรื อ
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การแทนความในงานออกแบบเครื่ องแต่งกายเพื่อมุ่งพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการออกแบบเครื่ องแต่งกายว่า “ผลงาน
นั้นเกิดความหมายขึ้นได้อย่างไร และ/หรื อการสร้างสรรค์ทาํ ให้เกิดความหมายอะไร”

2. วัตถุประสงค์

ศึกษาการสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่งกายละครเวที โดยใช้กรณี ศึกษา ละครเวที
เรื่ อง “เสี ยงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ”

3. แนวคิดการสร้ างสรรค์ ความหมาย

“การสร้างสรรค์” หรื อคําว่า “สร้างสรรค์” ในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้
ความหมายว่า (1) ก. สร้างให้มีให้เป็ นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุ ขความเจริ ญให้แก่สงั คม
(2) ว. มีลกั ษณะริ เริ่ มในทางดี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะสร้างสรรค์.
ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาเรื่ องราวที่ เ กี่ ย วข้องกับสิ่ ง ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ นมาเพื่อ ให้มี ความหมาย (Meaning) นั้น
มี ความเกี่ ยวพันกับแนวคิ ดหรื อทฤษฏี ที่ว่าด้วย “ศาสตร์ แห่ งสัญญะ” หรื อ ทฤษฏี สัญญะวิทยา (Semiological
Analysis) จึงขอนํามาอธิบายในเบื้องต้นถึง ความหมายของสัญญะ (Sign) อันหมายถึง สิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มี
ความหมายแทนของจริ ง/ตัวจริ ง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท (Context) หนึ่ งๆ ตัวอย่างเช่น “แหวนหมั้น”
เป็ นสัญญะใช้แทนความหมายที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างชายหญิงคู่หนึ่ งในบริ บทของสังคมตะวันตก (หากเป็ น
สังคมอื่นก็อาจจะใช้หมู ใช้กาํ ไล ใช้อย่างอื่นๆ เป็ นสัญญะแทน) และหากเปลี่ยนสัญญะไปเป็ น “แหวนแต่งงาน”
ก็จะใช้ความหมายของความผูกพันในระดับที่สูงและลึกซึ้งกว่าหมั้นหมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2547)
ทฤษฏี สัญญะนั้นมีรากฐานแนวคิดจาก เฟอร์ ดินองด์ เดอ โซซู ร์ (Ferdinand De Saussure, 1857-1913)
ที่กล่าวว่า “ทุกสิ่ งทุกอย่ างสามารถเป็ นสัญญะได้ หากถูกนํามาใช้ แสดงความหมายได้ ” และแบ่งระดับความหมาย
สัญญะเป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) เป็ นความหมายที่เข้าใจกัน
ตามตัว อัก ษร หรื อ เป็ นความหมายที่ เ ข้า ใจตรงกันโดยส่ ว นใหญ่ และประเภทสอง คื อ ความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning) เป็ นความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงของกลุ่มหรื อเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของ
บุคคล นอกจากนี้ แล้ว โซซูร์ยงั เสนอองค์ประกอบของสัญญะ (sign) ว่าประกอบด้วย 3 ส่ วน ส่ วนแรก คือ ของจริ ง
(Reference) ส่ วนที่สองคือ ตัวหมาย (Signifier) คือ สิ่ งที่มีความหมายหรื อก่อให้เกิดความหมาย เป็ นทั้งเสี ยงและ
ภาพ (sound-Image) ซึ่งเกิดจากการที่คนแต่ละวัฒนธรรมได้ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้สัญญะ จนเกิดส่วนที่สาม คือ
ตัวหมายถึง (Signified) คือ จินตนาการภาพขึ้นมาตามความเข้าใจ หรื อที่เรี ยกว่า “เป็ นภาพในใจหรื อภาพความคิด”
ต่อมา โรลองค์ บาร์ ตส์ (Roland Barthes,1915-1980) ได้ศึกษาการสร้ างความหมาย และประยุกต์นาํ
แนวคิดของสัญศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นมาจากภาษาศาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพต่างๆ และพิสูจน์ความหมาย
(ใดๆ) ที่เราให้ภาพ (ใดๆ) โดยบาร์ตส์มองว่า ภาพใดเหล่านั้นไม่ได้เป็ นผลโดย “ธรรมชาติ” จากสิ่ งที่มองเห็น และ
เปิ ดประเด็นการพิจารณาว่า ความเข้าใจที่แต่ละคนได้รับจากภาพใดๆ ก็ไม่เป็ นสากล (คือ แต่ละคนอาจเข้าใจภาพ
เดียวกันแตกต่างกันได้) ซึ่งย่อมมาจากการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และเสนอแนวคิดต่อว่า วัฒนธรรมก็มิใช่ปัจจัย
เดียวที่มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาที่มีต่อภาพนั้นๆ
ทั้งนี้ ทฤษฏี สัญญะในมุมมองแนวคิดของชาร์ ลส แซนเดอร์ ส เพียซ์ (Charles Sanders Peirce, 1839-1914)
เสนอความหมายสัญญะว่า “สั ญญะ คื อ สิ่ งที่มีความหมายมากกว่ าตัวของมันเอง” และเสนอองค์ประกอบสัญญะ
สองส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) ซึ่ งนําแนวคิดของโซซูร์ไปต่อยอดเพื่อ
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พิจารณาการสร้างความหมาย เพียซ์เสนอว่าการสร้างความหมาย เกิดจากสามปั จจัย กล่าวถึง สัญญะ (Sign) ซึ่ งใช้
แทนสิ่ ง อื่ น ความแปล (interpretant) หรื อ เรี ย กอี ก อย่า งว่า ความหมาย (meaning) หรื อ ผลของความหมาย
(meaning-effect) กล่าวโดยสรุ ปความหมายถึง ภาพที่คนสร้างขึ้นจากปฏิสมั พันธ์กบั สัญญะ และวัตถุ (Object หรื อ
referent) คือ สิ่ งที่สญ
ั ญะอ้างความถึง
นอกจากความหมายและองค์ป ระกอบของสั ญ ญะ อัน มี ส่ ว นสํา คัญ เพื่ อ ทํา ความเข้า ใจการสร้ า ง
ความหมายแล้ว ยังมีวิธีการสร้ างความหมาย ยังสามารถศึ กษาการถ่ายทอดความหมาย 2 วิธีการ ดังนี้ วิธีการ
ถ่ายทอดความหมายโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะสองสัญญะที่ มีความคล้ายคลึงกัน (Mataphor) และ
ถูกนํามาใช้ถ่ายทอดความหมายด้วยวิธีการ “เปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมย” และวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยหยิบ
เอาส่ ว นเสี้ ยวเล็ก ๆ ส่ ว นหนึ่ ง ของสัญ ญะมาแทนความหมายของส่ ว นร่ ว มทั้ง หมด (Metonymy) เป็ นการใช้
ความเชื่ อมโยงสัมพันธ์ของผูร้ ั บสารที่ รับรู ้ ถึงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อย (Part) กับส่ วนรวมเอาไว้แล้ว
ด้วยการเลือกส่ วนย่อยที่ สามารถเป็ นตัวแทนของที่ ดีที่สุดของของส่ วนรวมทั้งหมดมาใช้เป็ นสัญญะในการสื่ อ
ความหมาย
ในฝ่ ายของผูส้ ร้างสัญญะนั้น กล่าวถึงว่า สัญญะได้ถูกสร้างสรรค์ (Generate) ไปสู่ ผูส้ ร้างสัญญะ และ
ผูส้ ร้างสัญญะนั้นมีวธิ ีการถ่ายทอดความหมาย (Convey) ไปสู่ผรู ้ ับสาร สิ่ งที่จะเชื่อมโยงระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับ
สารที่เอื้ออํานวยให้กระบวนการส่ งและรับความหมายเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันได้ก็คือ ทั้งสองฝ่ ายต้องมี “รหัส”
(code) อันเดี ยวกัน รวมถึ งความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวบท” (Text) กับบริ บท (Context) ที่ ตรงกัน
โดยตัวบทจะมีความหมายอย่างไรก็ข้ ึนกับบริ บทด้วย ถ้าหากบริ บทเปลี่ยนแปลงไป แม้ตวั บทจะเป็ นตัวบทเดิม
แต่ความหมายก็เปลี่ยนไปได้ ดังนั้นในวงการสื่ อสาร เกิ ดความสัมพันธ์ที่บริ บทจะเป็ นตัวกําหนดความหมาย
ให้แก่ตวั บทอยูต่ ลอดเวลา และเมื่อพิจารณาถึงแง่มุมความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและบริ บท จึงความเกี่ยวเนื่ อง
เชื่อมโยงกับ “บริ บททางสังคม-วัฒนธรรม” (Socio-Cultural Context) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งอาจจะกล่าวได้วา่
“บริ บททางสังคม-วัฒนธรรมมีความสําคัญที่สุดในการกําหนดความหมาย” (กาญจนา แก้วเทพ, 2547) ซึ่งมุมมอง
นี้ตรงกับทัศนะของ เถลิง พัฒโนภาษ ที่กล่าวว่า “เราไม่ อาจเข้ าใจ ‘ความหมายอ้ างอิง (Significance)’ ของภาพหรื อ
วัตถุใดๆ ได้ จากกระบวนการสื่ อสารทางเดียว แต่ เราจําเป็ นต้ องเข้ าใจภาพหรื อวัตถุใดๆ จากปฏิ สัมพันธ์ อัน
ซั บซ้ อนระหว่ างผู้รับสาร กับภาพวัตถุและปั จจัยอื่ นๆ เช่ น วัฒนธรรมหรื อสั งคม” และได้เพิ่มเติมว่า “สั ญศาสตร์
แสดงให้ เห็ นถึงความสั มพันธ์ ระหว่ างสั ญญะกับความหมาย ซึ่ งสั งคม ‘สอน’ ให้ เรารั บรู้ เกี่ยวกับสั ญญะนั้นๆ”
และ “บริ บทสั งคม-วัฒนธรรมกับเครื่ องแต่ งกาย กระบวนการวิเคราะห์ ทางสั ญศาสตร์ เช่ นนีเ้ ป็ นพื น้ ฐานสําคัญ
อย่ างยิ่ง สําหรั บนักออกแบบในยุคนีท้ ี่มีการถ่ ายเททางวัฒนธรรมระหว่ างถิ่นและยุคต่ างๆ อย่ างรวดเร็ ว” (เถลิง
พัฒโนภาษ, 2551)
ดังนั้นแล้ว การเรี ยนรู ้ ถึงแนวคิ ดเรื่ องการสร้ างความหมายเพื่อผลิ ตผลงานสร้ างสรรค์ วิธีการสร้ าง
ความหมายผ่านทฤษฏีสัญญะ หาแนวทางประยุกต์วิธีการที่ผูอ้ อกแบบสามารถนําแนวคิดสัญญะวิทยามาใช้งาน
ออกแบบเครื่ องแต่งกายและเรี ยนรู ้ถึงการแปรเปลี่ยนความหมายที่ดาํ รงอยูใ่ นผลงาน
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4. การออกแบบสร้ างสรรค์ เครื่ องแต่ งกายละครเวที ละครเวทีเรื่ อง เสี ยงรถลากจากหุบเขาอุบาสุ เทะ

การแสดงละครเวที เรื่ อง “เสี ยงรถลากจากหุบเขาอุบาสุ เทะ” 1 เรื่ องราวกล่าวถึงชะตาชีวติ ของครอบครัว
หนึ่ งในสมัยเอโดะ ณ ตําบลซะระฌินะ เมืองฌินะโนะ ใกล้ภูเขาอุบาสุ เทะ หญิงม่ายคนหนึ่ งชื่อ “โอริ น” สามีของ
เธอขึ้นไปหาของป่ าบนภูเขาตอนตั้งท้องจวนคลอดแล้วไม่กลับลงมาอีกเลย “โอริ น” จึงเป็ นเสาหลักของครอบครัว
เพื่อหาเลี้ยง “ฮิมะโระ” ลูกชายที่กาํ ลังเข้าวัยหนุ่ม และ “มิยะซุ” พ่อของเธอที่เป็ นชายชราขาพิการ โอริ นทํางานหนัก
และต้องจํายอมใช้ร่างกายตนแลกข้าวสารเพื่อปะทังชีวติ ด้านฮิมะโระชอบให้ตาของเขาเล่านิทานเรื่ องโมโมทาโร่
นิ ทานนี้ ถือเป็ นสายใยแห่ งความสัมพันธ์ที่ทาํ ให้ฮิมะโระผูกพันกับตามากกว่าแม่บงั เกิ ดเกล้า ในวันหนึ่ งโอริ น
ปรึ กษากับ “ยูกะ” หญิงเพื่อนบ้านเรื่ องที่ จะนําพ่อของเธอไปทิ้งบนภูเขาอุบาสุ เทะ เนื่ องจากจะเข้าสู่ ฤดูหนาวที่
ยาวนาน ข้าวยากหมากแพง อาหารการกินจํากัดและยากลําบาก ยิง่ เจ้าเมืองออกกฎว่าครอบครัวไหนที่มีพอ่ แม่อายุ
ครบ 70 ปี ผูเ้ ป็ นลูกจะต้องนําพ่อแม่ไปทิ้งบนเขา ไม่เช่นนั้นจะต้องได้รับโทษตามกระบิลเมือง โอริ นตัดสิ นใจจะ
นําพ่อไปปล่อยบนภูเขาเพื่อที่เธอกับลูกจะได้มีชีวติ อยูต่ ่อไปโดยไม่อดตาย สุดท้ายแล้ว ละครจบด้วยตั้งคําถามกับ
คนดูผา่ นตัวละครชายหนุ่มในหมู่บา้ นว่า “หากมีพอ่ แม่ที่แก่ชรา จะนําบุพการี ไปทิ้งหรื อไม่?” ซึ่งจากการวิเคราะห์
ตีความบทละคร พร้อมกับปรึ กษาแนวคิดและพัฒนาผลงานกับผูก้ าํ กับการแสดงและทีมงานทุกฝ่ าย ผูอ้ อกแบบ
สร้างสรรค์เครื่ องแต่งกายได้ถ่ายทอดแนวคิดและสื่ อสารกับผูช้ มใน 6 ประเด็น ดังนี้
4.1 สร้ างโครงสร้ างและรู ปแบบเพื่อแสดงเวลาและสถานที่
เริ่ มจากศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายยุคสมัยเอโดะหรื อโทกูงาวะ (ค.ศ. 1603 - ค.ศ. 1868)
พบว่า ได้รับอิทธิ พลมาจากราชสํานักเป็ นรู ปแบบเครื่ องแต่งกายกิโมโนแขนสั้นประเภทหนึ่ ง ที่เรี ยกว่า “โคโซเดะ”
(Kosede) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแขนสั้นทรงกระบอกที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปสําหรับชายหญิงทุกชนชั้น ผูอ้ อกแบบเครื่ อง
แต่ ง กายนํา เสื้ อ กิ โ มโนแขนสั้น แบบโคโซเดะ (Kosede) กิ โ มโน (Kimono) เสื้ อ กิ โ มโนแบบฮาโอริ (Haori)
เสื้ อแบบโนรากิ (Noragi) และเสื้ อที่เรี ยกว่า โดบุกุ (Dobuku) ซึ่งเป็ นรู ปแบบการแต่งกายในยุคเอโดะที่มีโครงสร้าง
ร่ วมกัน คือ เสื้ อที่มีแขนเสื้ อทรงกระบอกรู ปตัวที T ยึดโครงสร้างชุดญี่ปุ่นที่เรี ยกว่า “T-shape” แขนสี่ เหลี่ยมกว้าง
เส้นเอวกว้าง (ด้วยผ้าคาดเอวหรื อโอบิ) มาใช้เป็ นโครงสร้างหลักของชุด ซึ่ งเป็ นวิธีการใช้ขอ้ มูลทางวัฒนธรรม
โครงสร้างและการแต่งกายญี่ปุ่นสมัยเอโดะมาเป็ นภาพตัวแทนและสื่ อความเป็ นญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผูอ้ อกแบบได้
ประยุก ต์ใ ห้มีความร่ ว มสมัยด้ว ยเนื้ อ ผ้า รู ป ทรงและการตกแต่ง เพื่ อ นํา มาสื่ อสารกับผูช้ มในยุคปั จจุบันตาม
ความตั้งใจของผูก้ าํ กับการแสดง
0

รู ปภาพที่ 1.1 ภาพแสดงแนวคิดการออกแบบเครื่ องแต่งกาย ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย จุฑารัตน์ การะเกตุ

1

บทประพันธ์โดย สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ กํากับการแสดงและอํานวยการผลิตโดย ประภัสสร จันทร์ สถิตย์พร การจัดแสดงผ่านทาง
แพลตฟอร์ มออนไลน์ ในวันที่ 12 สิ งหาคม พ.ศ.2564
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4.2 สร้ างความหมายเพื่อสื่ อสารแก่ นเรื่ อง
จากการอ่านและวิเคราะห์บท พร้อมกับการประชุมงานของผูก้ าํ กับและทีมงาน ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย
นําเอาศิลปะการตกแต่งเครื่ องแต่งกายของสามัญชนในชนบทของญี่ปุ่นมาใช้ในการสร้างความหมายเพื่อสื่ อสาร
แก่นเรื่ อง คือ งานปั กผ้าซาชิโกะ (Sashiko) เป็ นเทคนิ คการซ่อมชิ้นส่ วนของเสื้ อผ้า การเย็บปะติดปะต่อกันของ
ผ้าชิ้นเล็กๆ ให้ติดกันเป็ นหลายชั้นด้วยผ้าเก่าหรื อเพิ่มความหนา ทนทาน เพื่อปกป้ องร่ างกายจากความหนาว และ
การซ่อมผ้าด้วยการปะแบบโบโระ (Boro) ซึ่งเป็ นศิลปะงานปะต่อผ้า เป็ นการนําผ้าบางส่วนจากเสื้ อตัวเก่าของคน
ในครอบครัวมาเย็บและปะต่อๆ กันกลายเป็ นผ้าผืนที่สามารถนําไปทําเป็ นเสื้ อหรื อผ้าห่ มเพื่อใช้กนั ในครอบครัว
ดังนั้นแล้ว ผูอ้ อกแบบต้องการสร้างเครื่ องแต่งกายโดยนําเทคนิคการปั กผ้าซาชิโกะและการซ่อมปะผ้าแบบโบโระ
ซึ่ งเป็ นการนําข้อมูลตามวัฒนธรรมมาเป็ นสร้างความหมายใหม่ สื่ อแนวคิดสําคัญของละคร เรื่ อง “การทิ้ง” และ
“การไม่ทิ้ง” การเห็นคุณค่าของสิ่ งที่มีอยู่ และสิ่ งเก่าจะสามารถดํารงอยูอ่ ย่างมีคุณค่าถ้ารู ้จกั นํามาใช้ใหม่
4.3 สื่ อแสดงสถานภาพ
รู ปแบบการแต่งกายยุคสมัยเอโดะ แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ชนชั้นสถานภาพทางสังคม โดยแบ่งออกเป็ น
3 ระดับ 1) ระดับราชวงศ์ ขุนนาง และข้าราชบริ พาร 2) ระดับนักรบ ไดเมียว ผูค้ รองนคร และซามูไร และ 3) ระดับ
พ่อค้า ช่างฝี มือ เกอิชา และชาวเมือง ซึ่ งในบทละครปรากฏสถานภาพของตัวละครสองระดับ คือ ชนชั้นผูค้ รองเมือง
พ่อค้า และชนชั้นชาวบ้านที่ มีฐานะยากลําบาก โดยการสร้ างความหมายที่ ตรงกับการรั บรู ้ ที่เป็ นสากล นําสู่
การสร้างเครื่ องแต่งกายที่แสดงสถานภาพทางชนชั้นและฐานะ ดังนี้
ประเด็น
การใส่ เสื้อผ้า
หลายชั้น

ชนชั้นผู้ครองเมือง/พ่ อค้ า
ชนชั้นชาวบ้ านที่มีฐานะลําบาก
สวมใส่ เ สื้ อผ้า หลายชั้น แสดงถึ ง กํา ลัง ทรั พ ย์ที่ สวมเสื้ อผ้าน้อยชิ้ น มี การปะชุ นเสื้ อผ้า สวมกางเกง
สามารถซื้ อ หาได้ เลื อ กใช้ เ สื้ อ คลุ ม สี ด ํา หนามี ผูก เอว (Momohiki) หรื อสวมเสื้ อโนรางิ (เสื้ อผูก )
นํ้าหนัก ซึ่ งที่นิยมสําหรับชนชั้นสู ง
มี ผา้ คาดรั ดเก็บแขนเสื้ อ เพื่ อสะดวกต่อการทํางาน
สื่ อถึงสถานภาพ/อาชี พเกษตรกรและรับจ้าง
รองเท้าของผูเ้ ศรษฐีสวมเกี๊ยะ รองเท้าบุผา้ อย่างดี รองเท้าชาวบ้านจะเป็ นเชื อกหรื อฟางสาน
การสวมรองเท้ า
โทนสี แ ละเนื้ อ ผ้ า ชนชั้นสู งสวมผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอเส้นใยละเอียด สวมผ้าป่ าน ผ้าฝ้ าย ผ้าใยกัญชง ผ้าลิ นิน เห็ นเส้นใย
ของการทอที่ ไม่ละเอี ยด สี สันไม่สดใส ย้อมผ้าด้วย
ของเครื่ องแต่ งกาย มีลกั ษณะนุ่ม เส้นลายมีลกั ษณะทอซับซ้อน
พืชธรรมชาติที่ให้สีธรรมชาติ อันได้แก่ ดอกคําฝอย
ใบต้นคราม โอ๊ก ลู กพลับ ชา รากมุราซากิ เป็ นต้น
โทนสี น้ าํ ตาล เทา นํ้าเงิ นเข้ม และเขี ยว และย้อมผ้า
ให้ดูเก่า

4.4 การแบ่ งแยกโลกละครในเส้ นเรื่ องหลักและเส้ นเรื่ องรอง
บทละคร “เสี ยงรถลากจากหุ บเขาอุบาสุ เทะ” มีเส้นเรื่ องหลักและเส้นเรื่ องรอง เรื่ องราวหลักกล่าวถึง
ตัวละคร โอริ น หญิงสาวผูม้ ีชีวิตยากลําบากได้ตดั สิ นใจนําพ่อเฒ่าไปทิ้งไว้บนภูเขา โดยมีชาวบ้านในเมืองเป็ น
กลุ่มตัวละครสนับสนุน และเส้นเรื่ องรอง เรื่ องเล่าตํานานโมโมทาโร่ แสดงถึงความกตัญ�ู ที่มิยะซุ พ่อผูแ้ ก่ชรา
เล่าเรื่ องเพื่อเป็ นคติสอนใจให้หลายชายฟั ง ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกายจึ งวางรู ปแบบการแต่งกาย เพื่อแบ่งแยก
โลกละครในเส้นเรื่ องหลักและเส้นเรื่ องรอง เกิดเป็ นรู ปแบบเครื่ องแต่งกายสมัยเก่า-ใหม่ โลกของตัวละครหลักมี
ลักษณะแต่งกายรู ปแบบดั้งเดิ ม ใช้โทนสี ตรงตามอารมณ์ และบรรยากาศหลักของเรื่ อง ส่ วนเส้นเรื่ องเล่า รอง
(ตัวละครในตํานานโมโมทาโร่ ) ซึ่งใช้การออกแบบเพื่อสร้างความแปลกแยก (Alienation) ปรับรู ปแบบเสื้ อผ้าให้
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มี ความร่ วมสมัย นําโครงสร้ างเสื้ อผ้าและลวดลายสมัยใหม่ ลายมาจากการพิมพ์ล ายผ้าหรื อเลื อ กใช้สี ส ดใส
เพิ่มการสวมหน้ากากเพื่อสื่ อถึงตัวละครแต่ละตัว (สุ นขั ไก่ฟ้า วานร และยักษ์) เพื่อให้ผชู ้ มสามารถแยกตัวละคร
แต่ละได้อย่างชัดเจน ซึ่ งเป็ นการสร้างความหมายโดยอรรถ ดังภาพตัวอย่างเปรี ยบเทียบงานออกแบบที่แสดงถึง
ความแตกต่างของโลกในละคร

รู ปภาพที่ 1.2 ภาพซ้ายโลกละครในเส้นเรื่ องหลัก (เก่า-ดั้งเดิม) ภาพขวาโลกในเส้นเรื่ องรอง (ร่ วมสมัย)
ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย จุฑารัตน์ การะเกตุ
ทั้งนี้ ตัวละครที่ เชื่ อมโลกละครในเส้นเรื่ องหลักและเส้นเรื่ องรอง คื อ เทพีดวงจันทร์ ซึ่ งได้รับแรง
บันดาลใจจากบทละครและมุมมองของดร.อรรถยา สุ วรรณระดา ที่ เปรี ยบเทพีดวงจันทร์ ในบทละครว่าเป็ น
พระมหาสถามปราปต์โพธิ สัตว์ ผูอ้ อกแบบสร้างสรรค์ให้สวมกิโมโนสี ขาวเป็ นตัวแทนของจิตสํานึกที่ดี ลักษณะ
เป็ นกิโมโนแบบฟุริโซเดะ (furisode) คาดทับด้วยโอบิผา้ ถักสาน แต่งโอบิดว้ ยเชือกและผ้าสี ขาวที่นาํ มาเย็บต่อกัน
โดยได้รับแรงบันดาลมาจากเชื อกชิ เมะนะวะ (Shimenawa) และกระดาษชิ เดะ (shide) อันเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความศักดิ์สิทธิ์ ความบริ สุทธิ์และสื่ อถึงเทพเจ้าในธรรมชาติของบริ บทญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ในบทละครยังมีการสื่ อภาพเปรี ยบเที ยบ “ผีเสื้ อ” “ดอกไม้” สื่ อถึง “โอริ น” ยอมใช้ร่างกาย
แลกข้าวปลาอาหารกับทัสซึ ยะและชายหนุ่มในหมู่บา้ น เครื่ องแต่งกายออกแบบใช้การออกแบบในเชิ งเปรี ยบเที ยบ
(อุปมาอุปไมย ) หญิงสาวกับดอกไม้ ผูช้ ายกับผีเสื้ อตามบทละคร/บทกลอนได้วางไว้ ได้ดงั นี้
ตัวละคร
หลัก
ทัสซึ ยะ
ชายหนุ่ม

ตัวละคร
เปรียบเทียบ
ผีเสื้ อ

โอริ น

ดอกไม้

ความหมายที่ออกแบบเครื่ องแต่ งกายต้ องการสื่ อสาร
เสื้ อคลุมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้ อแบบฮาโอริ โดยออกแบบให้ทนั สมัยขึ้น ด้วยความยาว
ลากพื้น กรุ ยกรายเปรี ยบเสมื อนเหมื อนปี กของผีเสื้ อ ตัวเสื้ อตัดด้วยผ้าสี ด าํ ราวมี ล วดลายริ้ ว
เพื่อสะท้อนถึงผีเสื้ อกลางคืนที่มาดมดอกไม้ ความน่ากลัวและความยัว่ เย้า
นําเสนอภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งกายของหญิงสาวในย่านชิ มาบาระ (Shimabara)
การสวมกิ โมโนสี ขาวครี มลวดลายจุดดอกไม้แบบยาวแหวกด้านหน้า เผยกางเกงกระโปรงยาว
อัดพลีทสี แดงชํ้าที่คล้ายกลีบดอกไม้ สวมโอบิที่ผกู รอบเอว วางซ้อนเป็ นชั้นและชายไว้ดา้ นหน้า
เปรี ยบเสมือนดอกไม้ที่สวยงามแต่บอบชํ้า

4.5 สร้ างความหมายด้ วยสีเพื่อกําหนดบรรยากาศและอารมณ์ ของเรื่ อง
การสร้ างความหมายของบรรยากาศในละครเริ่ มจากการหาข้อมูลภาพ (Image Research) โดยภาพที่
เลื อกสรรนั้นเป็ นภาพที่ สามารถสื่ อสาร เล่าเรื่ องหรื อให้ความหมายเช่ นเดี ยวกับความเข้าใจและความรู ้ สึกที่
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ผูอ้ อกแบบมีต่อบทละคร นํามาจัดวางโทนและอารมณ์ของเรื่ อง (Mood and Tone board) จากนั้นดึงเฉดสี ของภาพ
สู่ การวางโทนสี เครื่ องแต่งกาย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผอู ้ อกแบบสามารถควบคุมโทนสี อารมณ์และบรรยากาศของ
เรื่ องได้ จากภาพแนวคิดด้านบรรยากาศและอารมณ์ภาพสะท้อนถึงความเศร้าโศก ความยากลําบาก และการถูก
ทอดทิ้ง เมื่อดึงสี จากภาพได้โทนเฉดสี ดาํ -เทาขาว-นํ้าเงิน-เหลืองอ่อน-นํ้าตาล ซึ่ งเป็ นแนวโทนสี ของเครื่ องแต่ง
กายในละคร แต่ละสี ได้แฝงความหมายและอารมณ์ของในเรื่ องตามที่ผอู ้ อกแบบได้คิดสร้างสรรค์ ดังนี้
สี ดาํ
สี เทาไปจนถึงขาว
สี น้ าํ เงิน สี คราม
สี เหลืองอ่อน
สี น้ าํ ตาล

สะท้อนถึง ความตาย การลาจาก ความเศร้า สูญเสี ย ความเห็นแก่ตวั กลางคืน
สะท้อนถึง ความชรา การร่ วงโรย ความคลุมเครื อ ความลังเล
สะท้อนถึง หุบเขา ป่ ายามคํ่าคืน ท้องฟ้า
สะท้อนถึง ดวงจันทร์ ความหวัง จิตสํานึกอันดี
สะท้อนถึง ความแก่ ไม้ผพุ งั ความแห้งแล้ง ลําบากยากเข็ญ

ภาพที่ 1.3 ภาพแนวคิดด้านบรรยากาศและอารมณ์และการสร้างความหมายของสี
ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลการใช้สีแบบญี่ปุ่นประกอบการออกแบบสร้างสรรค์ พบว่าโทนสี เฉด ดํา-เทา
ขาว-นํ้าเงิน-เหลืองอ่อน-นํ้าตาลที่ได้คดั เลือกมานั้น สอดคล้องวัฒนธรรมการใช้สีในเครื่ องแต่งกายชาวญี่ปุ่นสมัย
เอโดะ เนื่องจากในยุคสมัยดังกล่าวมีขอ้ บัญญัติกฏระเบียบข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้สี กฏสัง่ ห้ามคนทัว่ ไปใช้สีสดใส
ห้ามใช้สีแดง สี ม่วง และสี ที่มีความสดในเสื้ อผ้า ซึ่ งถือว่าเป็ นสี ที่สวยงามสําหรับชนชั้นสู งเท่ านั้น ทําให้สมัย
เอโดะชาวบ้านสามัญชนเกิ ดพัฒนาชุดสี เกิ ดกลุ่มสี เทา สี น้ าํ เงิ นและนํ้าตาล ทั้งสามกลุ่มสี ได้กลายเป็ นรากฐาน
ประเพณี วฒั นธรรมและได้รับความนิ ยม การวางโทนสี ดงั กล่าวจึงสอดคล้องกับกรอบระเบียบธรรมเนี ยมที่ ควร
ปฏิบตั ิ “สี ” ในเครื่ องแต่งกายและเป็ นสื่ อสะท้อนการยอมรับธรรมเนี ยม ไม่ขดั ต่อกฏระเบียบ เมื่อมีกฏกําหนดให้
ทิ้งคนแก่ไว้บนภูเขา ชาวเมืองก็ทาํ ตามแม้ขดั กับความรู ้สึกความคิดของตน
4.6 สร้ างลักษณะเฉพาะของตัวละคร
การเสริ มบุคลิกของตัวละครใช้วิธีการสร้างความหมาย โดยนําอารมณ์ความรู ้สึกภายในมาแสดงออกให้
เห็นเด่นชัดผ่านเครื่ องแต่งกาย ผูอ้ อกแบบใช้ตวั หมาย (Signifier) สะท้อนสภาพจิตใจ (ภายใน) ของตัวละครเพื่อ
แสดงออกถึงความคิดด้านความหมายที่อยากจะสื่ อสาร (Signified) ผ่านเครื่ องแต่งกาย (ภายนอก)
ยกตัวอย่าง ตัวละครโอริ น
ของจริง (Reference)

ตัวหมาย (Signifier)
แต่งกายด้วยโคโซเดะสองชั้น ด้านในเป็ น
โคโซเดะสี เทาและทับด้วยโคโซเดะสี ฟ้า
อมเทาซี ดเก่า
ตกแต่งกิ โมโน เดิ นเส้นด้วยเศษผ้าวางเส้น ทับ
ซ้อนกัน ด้ายสี ขาวเย็บเนาปะติด
เทคนิ คย้อมเก่า ซี ดและมีรอยเปื้ อน
การมัดผูกโอบิไว้ดา้ นหน้า
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ตัวหมายถึง (Signified)
แสดงถึงภาพของความสับสน ความชอกชํ้า
ของโอริ นที่พอ่ /สามีทอดทิง้ บาดแผลที่ยงั
คงเหลือร่ องรอย

แสดงถึงฐานะของตัวละคร ความยากจน ความ
ลําบาก และบ่งบอกการใช้งาน
แสดงถึงการฐานะ การแต่งกายด้วยตนเอง
(ไม่มีผแู ้ ต่งให้) เพื่อรับรองชายหนุ่มหมู่บา้ น
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นอกจากนี้ สร้ างลักษณะรู ปแบบเสื้ อผ้าเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยเครื่ องแต่งกาย อาทิ
ตัวละครนักเล่าเรื่ องที่มีลกั ษณะรู ปแบบและโครงสร้างการแต่งกายคล้ายตัวละคร “มิยะซุ” สื่ อว่านักเล่าเรื่ อง คือ
มิ ยะซุ ในวัยหนุ่ ม และความเชื่ อมโยงของตัวละคร “มิ ยะซุ ” ผูเ้ ป็ นตา การตกแต่งเครื่ องแต่งกายเชื่ อมโยงกับ
ฮิมะโระ (หลานชาย) เพื่อสื่ ออิทธิพล ความผูกพัน และความเป็ นครอบครัวที่มิยะซุมีต่อฮิมะโระ

5. สรุ ปวิธีการสร้ างสรรค์ ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่ งกายละครเวที

จากการสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่งกายที่ได้ถ่ายทอดแนวคิดและสื่ อสารกับผูช้ ม
ใน 6 ประเด็นดังที่กล่าวมา สรุ ปวิธีการสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่งกายละครเวที 3 วิธีการ
ดังนี้
1) วิธีการสร้ างความหมายผ่านกระบวนการองค์ ประกอบสัญญะ
วิธีการสร้างความหมายผ่านกระบวนการองค์ประกอบสัญญะ พบในหัวข้อ การสร้างลักษณะเฉพาะของ
ตัวละคร ซึ่ งภาพการแสดงที่ปรากฏแก่สายตาของผูช้ ม (Reference) มาจากการสร้างตัวหมาย (Signifier) โดยนํา
ทัศนธาตุทางศิลปะ อาทิ เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง ฯลฯ การจัดวางตามองค์ประกอบทางศิ ลปะ รวมถึงการเลือกใช้
วัสดุ และเทคนิ คในการผลิตเครื่ องแต่งกายมาเป็ นตัวช่ วยในการสร้ าง “ตัวหมาย” เพื่อสื่ อความหมาย และตัว
หมายถึง (Signified) แนวคิดดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์ลกั ษณะนิสยั ตัวละครและหาแรงบันดาลใจประกอบ ทั้งนี้
การนําองค์ประกอบศิลป์ มาใช้นการออกแบบเครื่ องแต่งกายนั้นมีความเป็ นสากล ผูช้ มได้ผ่านการเรี ยนรู ้ สัญญะ
และมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับสัญญะทางทัศนธาตุมาก่อนสามารถเชื่อมโยงสารที่ผอู ้ อกแบบต้องการจะสื่ อสารได้
2) การสร้ างความหมายเครื่ องแต่ งกายผ่านความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย
- การสร้ างความหมายเครื่ องแต่ งกายผ่ านความหมายโดยอรรถ พบในหัวข้อ สร้างโครงสร้างและ
รู ปแบบเพื่อแสดงเวลาและสถานที่ สื่ อแสดงสถานภาพ สร้างความหมายด้วยสี เพื่อกําหนดบรรยากาศและอารมณ์
ของเรื่ อง ผูอ้ อกแบบนําวิธีการสร้างความหมาย โดยใช้ขอ้ มูลทางวัฒนธรรมมาสื่ อความหมาย ผูช้ มสามารถเชื่อมโยง
เข้ากับสิ่ งที่มองเห็น (Connoted meaning) โดยเฉพาะเรื่ องสี กบั อารมณ์ของเรื่ อง (Mood tone) สี ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งเร้าที่มี
ความเป็ นสากล ประกอบกับภาพการแสดงที่เสริ มด้วยองค์ประกอบศิลป์ อื่นๆ ทําให้ผชู ้ มรับรู ้ความหมายที่ตรงกับ
อารมณ์ของละคร แต่จากการสนทนาหลังจบการแสดง (Post talk) พบว่า ตัวละครเทพีจนั ทรา การรับรู ้ของชมต่าง
ไปจากที่ผอู ้ อกแบบตั้งใจ เนื่องจาก “สี ” ของตัวละครที่เป็ นสี ขาว ตามวัฒนธรรมบริ บทญี่ปุ่นสี ขาวเป็ นตัวแทนของ
ความตาย ประกอบกับฉากละครที่ เป็ นป่ าไผ่และซากศพ โครงกระดูก ผูช้ มตีความถึงดวงวิญญาณ ผนวกกับ
การรับรู ้เทพีจนั ทราที่เป็ นภาพในใจ (ภาพจํา) ของผูช้ มไม่ตรงตามภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ไว้ การสร้างความหมาย
เทพีจนั ทราไม่ใช้สิ่งที่ผูช้ มคุน้ เคย ผลกระทบจากการมองเห็นวูบแรกผูช้ มประกอบกับภาพจําจึงทําให้การหมายรู ้
(recognition) ไม่ตรงกับสารที่ ตอ้ งการสื่ อ ผูช้ มไม่นึกถึงพระมหาสถามปราปต์โพธิ สัตว์ เพราะว่าห่ างไกลจาก
การรั บรู ้ บริ บท ดังนั้นสรุ ปได้ว่า ให้ผูอ้ อกแบบควรศึ กษาบริ บทความหมายของสี ในแต่วฒั นธรรมญี่ ปุ่นและ
พิจารณาในแง่ภาพในใจ (ภาพจํา) ที่ผชู ้ มมีต่อตัวละครประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน
- การสร้ างความหมายเครื่ องแต่ งกายผ่านความหมายโดยนัย วิธีการนี้พบในหัวข้อ สร้างความหมาย
เพื่อสื่ อสารแก่นเรื่ อง ซึ่ งผูอ้ อกแบบนําเทคนิ คการปั กผ้า การตกแต่งผ้ามาแสดงความหมาย ซึ่ งมาจากการค้นคว้า
ข้อมูลสู่ การตีความสื่ อแก่นเรื่ อง การใช้ความหมายโดยนัยมาถ่ายทอดเกิดการรับรู ้ความหมายที่สมบูรณ์ เนื่ องด้วย
มีภาพการแสดงฉากสุ ดท้ายที่ตวั ละครกอดเสื้ อของพ่อ ภาพการแสดงทําให้ผูช้ มมองเห็นเทคนิ คการปั กปะต่อผ้า
(ขยายการนําเสนอสารด้วยภาพการแสดง) ภาพการแสดงฉากนี้ จึงช่ วยถ่ายทอดความคิด ทําให้ผูช้ มมองเห็ น
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ประเด็นที่ ผูอ้ อกแบบต้องการสอดแทรกอย่างเด่ นชัด แสดงให้เห็ นว่าการนําเสนอภาพซํ้า (ยํ้าความ) หรื อใช้
ระยะเวลาในการสร้างประสบการณ์การรับรู ้ทาํ ให้ผชู ้ มค่อยๆ ซึมซับ ทําให้เกิดการเข้าใจความหมายที่สร้างขึ้นได้
3) การสร้ างความหมายโดยอาศัยความสัมพันธ์ และการอุปมาอุปไมย
การสร้ างความหมายในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะสองสัญญะที่ มีความคล้ายคลึงกัน
(Mataphor) โดยที่ สัญญะแรกนั้นเป็ นที่รู้จกั กันดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อถูกนํามาเข้าคู่กบั สัญญะตัวที่ สองซึ่ งยัง
ไม่ค่อยรู ้จกั ความหมายกันดี อาศัยความหมายของสัญญะตัวแรกจึงทําให้สัญญะตัวหลังถูกรับรู ้ความหมายไปด้วย
พบในหัวข้อ การแบ่งแยกโลกละครในเส้นเรื่ องหลักและเส้นเรื่ องรอง โดยเฉพาะในฉากที่เด่นชัดอย่าง ดอกไม้
เปรี ยบเที ยบกับผูห้ ญิ ง ผีเสื้ อเปรี ยบเที ยบกับผูช้ าย ซึ่ งจากการสนทนาหลัง ชมละคร พบว่าผูช้ มสามารถรั บ รู ้
ความหมาย เนื่ องจากภาพการแสดงประกอบด้วยบทกลอนและภาพเงาการแสดงของนักแสดงชาย-หญิง ที่ ช่วย
สนับสนุนสารนี้ไปสู่ผชู ้ มไปพร้อมกัน

6. ข้ อเสนอแนะ

เครื่ องแต่ ง กายในงานแสดง เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ งในการสื่ อ สารและสื่ อความหมาย (Meaning
Communication) ระหว่างนักออกแบบเครื่ องแต่งกายกับผูช้ ม เกิดเป็ นองค์ประกอบสองส่วน คือ รู ปกับความหมาย
การที่ ผูช้ มรั บชมการแสดง โดยที่ มีเครื่ องแต่งกายเป็ นหนึ่ งในองค์ประกอบนั้น ย่อมเสริ มสร้ างภาพบนเวที ที่
สวยงามสมบูรณ์และส่ งเสริ มให้ตวั ละครนั้นมีชีวิตโลดแล่นอยูใ่ นโลกของละคร (รู ป) ในขณะเดียวกันในแง่ของ
การสื่ อความหมาย ผูช้ มละครจะสามารถเข้าใจความหมายของผลงานการออกแบบสร้างสรรค์เครื่ องแต่งกายได้
หรื อไม่น้ นั เป็ นบทบาทของนักออกแบบเครื่ องแต่งกายที่ จะศึกษาเรี ยนรู ้เพื่อถ่ายทอดและนําเสนอแนวคิดผ่าน
ผลงานของตน
จากการศึ กษา การสร้ างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่งกาย กรณี ศึกษา ละครเวที เรื่ อง
“เสี ยงรถลากจากหุ บเขาอุบาสุ เทะ” พบข้อเสนอแนะสําหรั บนักออกแบบเครื่ องแต่งกายเพื่อเป็ นแนวทางใน
การทํางานสร้างสรรค์ ดังนี้
1) การศึ กษาข้อมูลบริ บทสังคม-วัฒนธรรมที่ เป็ นสากลและคนส่ วนใหญ่เข้าใจ ทําให้นักออกแบบ
สามารถค้นหาจุดเชื่ อมโยง “สัญญะ” หรื อนําข้อมูลที่เป็ นภาพในใจ (ภาพจํา) ของตัวละคร หรื อค้นหาลักษณะ
ตัวละครที่มีความทรงจําร่ วม (collective memory) ของผูช้ ม มาประกอบเพื่อสร้างความหมายที่ตรงกันได้
2) การวิเคราะห์ ทาํ ความเข้าใจผูช้ มที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย (Audience-first) โดยนําข้อมูลที่ ได้ศึกษามา
ผสมผสานกับการสร้างสรรค์ สร้างหรื อเลือกใช้รหัส (code) อันเดียวกันกับผูช้ มจะทําให้สามารถเชื่อมต่อกับผูช้ ม
ได้ดีย่งิ ขึ้น เพราะการใช้สิ่งแวดล้อมที่ผชู ้ มรู ้จกั หรื อคุน้ เคยมาใช้ แม้ผลงานที่ปรากฏเป็ นสถานการณ์ใหม่ บริ บท
ใหม่ แต่เมื่อเข้าได้กบั บริ บทและวัฒนธรรมของผูช้ มอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อสื่ อความหมายตามที่คุน้ เคย การรับรู ้
ความหมาย-การแปลความหมายจะเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว สามารถสร้ างอารมณ์ ร่วม เกิ ดความพึงพอใจและ
ยอมรับ แต่หากภาพที่ ปรากฏสร้างความหมายที่ นอกเหนื อจากที่ คุน้ เคยจะเกิ ดการปฏิเสธต่อสิ่ งที่ได้รับรู ้ได้ง่าย
และหากผลงานสื่ อสารความหมายในเชิงนามธรรม การรับรู ้ความหมายต้องอาศัยระยะเวลาในการสื่ อสารหรื อใช้
องค์ประกอบอื่นมาประกอบเพื่อเสริ มความหมายนั้นให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ดังนั้น การสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่งกายละครเวที จึงเป็ นสิ่ งนักออกแบบต้อง
เข้าใจกระบวนการสร้างและเข้าใจ “ความหมาย” ซึ่งเป็ นข้อพิสูจน์ความท้าทายความคิดการสร้างสรรค์ความหมาย
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ว่าสิ่ งใดมีความหมายตายตัว หรื อมีเพียงหนึ่ งความหมาย หรื อมีความหมายใดที่ เป็ นสากลที่ ผูอ้ อกแบบจะคิ ดวิเคราะห์นาํ สู่การพัฒนาและสร้างการรับรู ้ความหมายแก่ผชู ้ มให้ตรงตามที่ตนเองต้องการสื่ อสารต่อไป
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ประโยชน์ และแนวทางการสร้ างสรรค์ วดิ ีโอทําอาหารรู ปแบบ ASMR
THE ADVANTAGES AND GUIDELINES FOR PRODUCING ASMR COOKING
VIDEOS
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื่ องนี้ นาํ เสนอประโยชน์และแนวทางการสร้างสรรค์วิดีโอทําอาหารในรู ปแบบ ASMR
(Autonomous Sensory Meridian Response) สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการผลิตสื่ อวิดีโอการทําอาหารในรู ปแบบที่เป็ นสากล
เข้าถึงผูช้ มได้ง่าย และผลิตได้ดว้ ยตนเองแม้ไม่ใช่นกั สร้างสื่ อวิดีโอมืออาชีพ
แนวทางการทําวิดีโอทําอาหารแบบ ASMR นั้นมีประโยชน์ในการขจัดอุปสรรคของการสร้างวิดีโอสอน
ทําอาหารแบบเดิ มๆที่ ตอ้ งมายืนพูดหน้าจอ เช่ น อุปสรรคด้านการใช้ภาษา, การขาดทักษะการแสดงออกและ
การต้อ งการที มงานผลิ ต สื่ อวิดี โอแบบมื ออาชี พ โดย ASMR จะไม่ สื่ อ สารด้ว ยคํา พูดแต่ ใช้ภ าพและเสี ยงใน
การสื่ อสารทําให้มีความเป็ นสากลและทําลายกําแพงภาษา, ดึ งดูดผูช้ มให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถผลิตได้ง่ายๆ
ด้วยตนเอง โดยแนวทางผลิตเบื้องต้นนั้น ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นพิธีกรหรื อนักผลิตสื่ อมืออาชีพก็ทาํ ได้ แม้มีอุปกรณ์แค่
สมาร์ ทโฟนเครื่ องเดียวก็ผลิตได้ เพียงต้องใส่ ใจรายละเอียดการผลิตเช่น การเลือกเมนู การเลือกอุปกรณ์ การวาง
มุมกล้องในระยะใกล้เพื่อเก็บภาพและเสี ยงที่ชดั เจน การซักซ้อมและใส่ ใจรายละเอียด รวมถึงวิธีการตัดต่อแบบ
เรี ยบง่ายและเป็ นธรรมชาติทาํ ให้ผทู ้ ี่รักในการทําอาหารและเชฟที่ สนใจด้านการผลิตสื่ อสามารถนําไปประยุกต์
สร้างสรรค์เองได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
คําสําคัญ: วิดีโอ, ทําอาหาร, ASMR, ภาษา

ABSTRACT
This academic paper presents the advantages and strategies for producing ASMR(Autonomous Sensory
Meridian Response) cooking videos for individuals who want to create an easy to reach, universal format of
cooking videos that can be easily generated by non-professional video producer.
The ASMR cooking video approach can assist overcome some of the challenges associated with
producing typical stand-up video cooking tutorials, such as language barriers, a lack of expressive abilities, and
the necessity for a skilled video production crew. ASMR communicates through sights and sounds rather than
words, breaking the language barrier and drawing audiences. Moreover, it is simple to create on your own with
just a smartphone and doesn't have to be a professional media producer or presenter. Basic video production
guidelines includes menu selection, device selection, use of close-up camera angles to capture crisp images and
sound, rehearsal and attention to detail, as well as a simple basic cut editing technique. Those who enjoy cooking
and chefs interested in media creation can transform their creative ideas into video that is genuinely useful.
Keywords: Video, Cooking, ASMR, Language
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บทนํา

กระแสความนิ ยมการทําอาหารด้วยตนเองมีเพิ่มมากขึ้นอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ซึ่ งเกิ ดจากหลายๆ
ปั จจัย โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ผูค้ นต่างให้ความสําคัญใน
การใส่ ใจดูแลสุ ขภาพและเรื่ องอาหารการกินมากยิ่งขึ้น การทําอาหารทานเองที่บา้ นจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่เป็ นที่
นิยมอย่างมาก โดยผลสํารวจจากสวนดุสิตโพลพบว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นผูค้ น
หันมาทําอาหารทานเองที่บา้ นมากถึงร้อยละ 75.81 (พรพรรณ, 2564)
ดังนั้น เมื่อผูค้ นหันมาทําอาหารเพื่อรับประทานเองมากขึ้น กระแสของวิดีโอสอนทําอาหารจึ งได้รับ
ความนิ ยมเพิ่มมากขึ้ ี นตามไปด้วย ส่ งผลให้ผูผ้ ลิตวิดีโอสอนทําอาหารต่างมองหาแนวทางในการผลิตวิดิโอใน
รู ปแบบที่แปลกใหม่เพื่อทําให้ดูน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูช้ มให้เพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกันนั้นน่าเสี ยดายที่
บุคลากรในวงการอาหารแนวหน้าหลายๆท่านที่มีความคิดที่จะเผยแพร่ ความรู ้และเทคนิ คการทําอาหารรวมถึง
สร้ างชื่ อเสี ยงผ่านวิดีโอ ต้องติ ดอุปสรรคหลายๆ ด้านในการผลิ ตวิดีโอสอนทําอาหารรู ปแบบเดิ มๆ ทําให้ไม่
สามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้เป็ นรู ปธรรม เช่น ปั ญหาการขาดทักษะด้านภาษาระดับสูงทําให้คลิปเผยแพร่ อยู่
แค่ในวงแคบ ปั ญหาการขาดทักษะด้านการแสดงออกและสื่ อสารหน้ากล้องรวมถึงการขาดทุนทรัพย์, ทีมงาน และ
ทักษะการผลิตสื่ อวิดีโอ ซึ่งการใช้เทคนิคการผลิตแบบ ASMR นั้นจะเข้ามาตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

วัตถุประสงค์

(1) เพื่ อ แสดงประโยชน์ ข องการผลิ ต วิ ดี โ อทํา อาหารแบบ ASMR สํา หรั บ ผู ้ที่ มี ค วามชื่ น ชอบใน
การทําอาหาร คนครัวมืออาชีพ รวมถึงผูผ้ ลิตสื่ อวิดีโอ
(2) เพื่อนําเสนอแนวทางการเริ่ มต้นผลิตวิดีโอทําอาหารแบบ ASMR ให้มีความเป็ นสากลได้ดว้ ยตนเอง

นิยามและความสํ าคัญของ ASMR

ASMR ย่อ มาจาก Autonomous Sensory Meridian Response เป็ นการตอบสนองต่อ ประสาทการรั บรู ้
ความรู ้สึกอัตโนมัติ ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกที่ผ่อนคลายไม่วา่ จะเป็ นการมองเห็น การได้ยิน หรื อการสัมผัส โดยสิ่ งเหล่านี้
มักจะพบเจอได้ในชีวติ ประจําวัน เช่น การนอนฟังเสี ยงฝน, การนัง่ มองธรรมชาติ หรื อการที่มีคนมาลูบหัวเราอย่าง
แผ่วเบาซํ้าๆ ทําให้รู้สึกเคลิ้ม ผ่อนคลายความเครี ยด และช่วยให้นอนหลับสบายจากอาการนอนไม่หลับที่เกิดจาก
ความเครี ยดสะสม โดย Giulia Poerio ได้ทาํ การวิจยั ด้วยการนําวิดีโอ ASMR มาทดสอบรักษาอาการนอนไม่หลับ
ซึ่ งผลจากการเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างพิสูจน์ได้ว่าวิดีโอ ASMR ช่วยให้นอนหลับได้จริ ง (Poerio, 2016) และ
ทั้งหมดนี้เป็ นการรับรู ้โดยประสาทสัมผัสที่เรี ยกว่า ASMR
ในยุคปั จจุบนั ผูผ้ ลิตคอนเทนต์จาํ นวนมากประยุกต์ใช้ศาสตร์ ASMR มาใช้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์
เพื่อให้ผชู ้ มรู ้สึกผ่อนคลายหลากหลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ น วิดีโอการกิ นอาหาร เสี ยงเพลง เสี ยงธรรมชาติ หรื อ
วิดีโอการทําอาหาร เมื่อผูช้ มได้เข้ามารับชมก็จะรู ้สึกเพลิดเพลินและคล้อยตามโดยไม่รู้ตวั
กระแสความนิ ยม ASMR ที่ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ผูค้ นหันมาเปิ ดช่อง Youtube ผลิตวิดีโอ
ASMR เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนมากทั้งในไทยและทัว่ โลก อีกทั้งยังเป็ นที่ให้ความสนใจของผูช้ มที่เข้ามาติดตามช่อง
Youtube ที่ ผลิ ตคอนเทนต์ประเภทนี้ เป็ นจํานวนมากเช่ นกัน โดยช่ อง Youtube ชื่ อดังที่ ประสบความสําเร็ จใน
การสร้างสรรค์วดิ ีโอ ASMR เช่น
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1. ช่ อง SAS-ASMR โดยช่ องนี้ จะเน้นนําเสนอคอนเทนต์การกิ นอาหารเป็ นหลัก เป็ นช่ องที่ ผูค้ นให้
ความนิยมเป็ นอย่างมากมีผตู ้ ิดตามถึง 9 ล้านคน อีกทั้งในบางคลิปมียอดผูเ้ ข้าชมสูงถึง 40 ล้านครั้ง

ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกของช่อง SAS-ASMR
(ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCp4LfMtDfoa29kTlLnqQ5Mg)
2. ช่อง Vito ASMR โดยช่องนี้จะเน้นนําเสนอเป็ นการสร้างเสี ยงจากสิ่ งของต่างๆ โดยใช้วธิ ี ขูด เขย่า ขยี้
เคาะ แกะ เกา ให้เกิดเสี ยง ทําให้ผฟู ้ ังรู ้สึกเคลิม้ ไปกับเสี ยงที่ได้ยิน สําหรับยอดผูต้ ิดตามช่องนี้อยูท่ ี่ 1 ล้านคน และ
มีจาํ นวนผูร้ ับชมในแต่ละคลิปกว่า 10 ล้านครั้ง

ภาพที่ 2 แสดงหน้าแรกของช่อง Vito ASMR
(ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCxQiPuwF3iaxV_aJOzjQV-Q)
3. ช่ อง 321 Relaxing - Meditation Relax Clips โดยช่ องนี้ เป็ นช่ องที่ นาํ เสนอ ASMR ในรู ปแบบเสี ยง
ธรรมชาติ เพื่อให้ผทู ้ ี่เข้ามารับฟังรู ้สึกผ่อนคลาย ดื่มดํ่ากับเสี ยงฝน เสี ยงนํ้าตก เสี ยงคลื่นในทะเล เสี ยงนกที่เกิดจาก
ธรรมชาติที่แท้จริ ง เหมาะกับการฟังก่อนนอนหรื อ ต้องการผ่อนคลาย ซึ่ งช่องนี้ มีผตู ้ ิดตามถึง 1.31 ล้านคน และ
มียอดผูร้ ับชมในหลายๆ คลิปสูงกว่า 10 ล้านครั้งเช่นกัน
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าแรกของช่อง 321 Relaxing - Meditation Relax Clips
(ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCvGwWJ_bcMkHRBuTNCL08cA)
หากมองจากความนิ ยมและผลลัพท์ของ ASMR แล้ว จึ งทําให้ผูผ้ ลิตคอนเทนต์ไม่ควรมองข้ามการนํา
ASMR มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาที่ตอ้ งการ โดยเฉพาะในเรื่ องการทําอาหาร ซึ่งสามารถตอบโจทย์ และทลาย
ข้อ จํา กัด ในการสร้ า งสรรค์ร ายการของผูผ้ ลิ ตคอนเทนต์ ซึ่ ง ในขณะเดี ย วกัน การผลิ ต วิดิ โ อในรู ปแบบปกติ
ไม่สามารถทําได้

ประโยชน์ ของการนํา ASMR มาประยุกต์ ใช้ สร้ างสรรค์ คอนเทนต์ วดิ ีโอการทําอาหาร ในด้ านต่ างๆ
ประโยชน์ ด้านความนิยม

ความนิ ยมของวิดีโอการทําอาหารแบบ ASMR ไม่เพียงได้รับความนิ ยมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
แต่ทวั่ โลกต่างให้ความนิยมในการรับชมวิดีโอการทําอาหารแบบ ASMR เช่นกัน เนื่ องจากผูค้ นทัว่ โลกส่ วนใหญ่
ล้วนแล้วแต่ชื่นชอบในการรับทานอาหาร และชื่นชอบการทําอาหาร จึงได้มีการแสวงหาวิดีโอการทําอาหารใน
ช่องทางแพลตฟอร์ มออนไลน์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อศึกษาเรี ยนรู ้ เพื่อความเพลิดเพลิน หรื อเพื่อเป็ นแนวทางใน
การทําตาม
ดังนั้น วิดีโอการทําอาหารแบบ ASMR จึงถูกสร้างขึ้นมากมายในขณะนี้ โดยจะเห็นได้วา่ หลายๆ ช่องที่
ทําคอนเทนต์ประเภทนี้ต่างได้รับการตอบรับที่ดีมาก ยกตัวอย่างช่องที่ทาํ คอนเทนต์การอาหารที่ได้รับความนิยม
เช่น
1.1 ช่อง HidaMari Cooking โดยช่องนี้ จะนําเสนอการทําอาหารเป็ นหลัก เป็ นช่องของคนญี่ปุ่น เนืิ้ อหา
ของแต่ละคลิ ปจะแสดงให้เห็ นถึ งกรรมวิธีการทําอย่างชัดเจนที ละขั้นตอน มี ขอ้ ความระบุ ขอ้ มูลวัตถุดิบและ
สัดส่วนโดยไม่ตอ้ งมีผบู ้ รรยาย ใช้ภาพและเสี ยงบรรยากาศสดของการทําอาหารเป็ นการสื่ อสาร เช่นการตีไข่ ผสมแป้ ง
ใช้เครื่ องผสม ซึ่ งมีเสี ยงหลากหลายทําให้ผูร้ ับชมรู ้สึกเพลิดเพลิน และมีสมาธิ ในการรับชม สามารถทําตามในแต่ละ
ขั้นตอนได้ง่าย สําหรับผูต้ ิดตามช่องนี้อยูท่ ี่ 3.76 ล้านคน และมียอดผูช้ มในแต่ละคลิปสูงถึงหลายล้านคนเช่นกัน
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าแรกของช่อง HidaMari Cooking
(ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCcp9uRaBwInxl_SZqGRksDA)
1.2 ช่ อง [햄지]Hamzy ช่ องนี้ เป็ นช่ องของชาวเกาหลี ชื่ อ “ฮัมจิ ยอง” โดยเธอจะนําเสนอวิดีโอแบบ
ASMR เป็ นการทําอาหารกินเอง ซึ่ งในวิดีโอจะแสดงให้เห็นการทําอาหารด้วยตนเองทุกขั้นตอนและเป็ นการทํา
เมนูแบบง่ายๆ ผูช้ มสามารถทําตามได้ เมื่อเธอทําอาหารเสร็ จแล้วเธอก็ยงั รับประทานอาหารที่เธอทําให้ได้รับชม
อีกด้วยทําให้ผชู ้ มเห็นถึงความอร่ อยในอาหารของเธอผ่านภาพและเสี ยงในวิดีโอ สร้างความเพลิดเพลินและทําให้
ผูช้ มรู ้สึกหิ วไปด้วย ยอดผูต้ ิดตามช่องของฮัมจิยองสู งถึง 7.49 ล้านคน และมียอดผูช้ มคลิปสู งถึงหลายล้านครั้ง
เช่นกัน

ภาพที่ 5 แสดงหน้าแรกของช่อง [햄지]Hamzy
(ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCPKNKldggioffXPkSmjs5lQ)
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วิดีโอแบบ ASMR เป็ นวิดีโอที่ผชู ้ มสามารถเข้าถึงง่ายและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ส่วนใหญ่เป็ น
การถ่ายทําแบบตั้งกล้องไว้นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเยอะ จึ งทําให้ผูช้ มเห็ นภาพกระบวนการการทําอาหารได้อย่าง
ชัดเจน และค่อยๆ แสดงถึงขั้นตอนการทําอย่างช้าๆ มีการตัดต่อที่ไม่ซบั ซ้อนหรื อเร่ งเวลามากจนเกินไป ผูค้ นที่เข้า
มารับชมจึงรู ้สึกผ่อนคลาย และเพลิดเพลินในการรับชมและทําอาหารตามได้ง่าย

ประโยชน์ ด้านการทําลายกําแพงภาษา

วิดีโอแบบ ASMR เป็ นการแสดงออกด้วยการกระทํา ซึ่ งผูช้ มจะสามารถรับรู ้ และเข้าใจได้จากสิ่ งที่เกิดขึ้น
ในวิดีโอ โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีผบู ้ รรยาย ทําให้ผชู ้ มทัว่ โลกสามารถเข้าถึงได้งาย ทําลายกําแพงด้านภาษา ซึ่งประเด็น
หลักๆ ของการทําวิดีโอแบบ ASMR คื อ การใช้ภาพและเสี ย งบรรยากาศเล่ าเรื่ องแทนการพูดหรื อการเขี ย น
เป็ นการสื่ อสารโดยไม่ตอ้ งใช้ภาษา ซึ่ งมีผลการศึกษาที่แสดงว่าภาพมีผลต่อการกระตุน้ การรับรู ้ดา้ นการมองเห็น
โดยมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการรับรู ้ดว้ ยวิธีอื่น (กนกรัตน์ ยศไกร, 2551) รวมไปถึงเสี ยงบรรยากาศจริ ง หรื อเสี ยง
ประกอบการทําอาหารในวิดีโอนั้นยังสามารถช่วยเล่าเรื่ องสร้างความสมจริ งและมิติให้กบั วิดีโออีกด้วย (Alten,
2013)
เมื่อกําแพงด้านภาษาหายไป ผูช้ มเน้นให้ความสนใจกับการดูภาพ ฟังบรรยากาศจริ งที่เกิดขึ้น ผูค้ นสามารถ
รับชมได้ทว่ั โลกไม่มีขอ้ จํากัด โดยใน Youtube Creator Academy ซึ่ งเป็ นคลังความรู ้ที่เป็ นทางการของยูทูปเอง
ก็ได้แนะนําเอาไว้เช่ นกันว่า หากต้องการผลิ ตวิดิโอที่ ดึงดู ดผูช้ มได้ท่วั โลก ทางเลื อกหนึ่ งที่ ควรพิจารณา คือ
การสร้างสรรค์วดิ ีโอที่เข้าใจได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้ภาษาพูด เช่น การทําละครใบ้ การเต้น หรื อ คลิป ASMR และ
การทําวิดีโอทําอาหารตามที่บทความนี้ได้หยิบยกมานําเสนอนั้นเอง (Youtube Creator Academy, 2021)
ดังนั้นเมื่อยอดผูร้ ับชมวิดีโอสู งขึ้น ยอดผูต้ ิดตามก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ส่ งผลให้ผทู ้ ี่ทาํ คอนเทนต์เพื่อสร้าง
รายได้มีรายได้เพิม่ ขึ้นไม่วา่ จะจากค่าโฆษณา, ค่าพรี เมี่ยม หรื อจากผูส้ นับสนุนอื่นๆ เพิม่ มากขึ้นตามลําดับ
ถึงแม้วา่ ผูผ้ ลิตวิดีโอจะสามารถใส่คาํ บรรยายใต้ภาพเพื่อให้คนทัว่ โลกสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ แต่ก็ตอ้ ง
ไม่ลืมว่ายิ่งผูส้ ร้ างพูดเยอะจํานวนข้อความบรรยายก็ตอ้ งเยอะตามไปด้วย ดังนั้นผูท้ าํ วิดีโอจะต้องมีทกั ษะใน
การแปลภาษาและการเขี ย น เนื่ อ งจากต้อ งแปลคํา พูด ออกมาเป็ นคํา บรรยายเป็ นภาษาอื่ น หากไม่ มี ทัก ษะ
การแปลภาษาอาจต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลจํานวนมาก อีกทั้งทักษะด้านการเขียนก็สาํ คัญและเป็ นสิ่ งที่ยาก
สําหรับหลายๆ คนที่ไม่ถนัดด้านนี้
นอกจากนั้นเมื่อมองจากฝั่งของผูร้ ับสาร แม้วา่ ในปั จจุบนั ผูค้ นส่วนใหญ่จะเคยชินกับการอ่านคําบรรยาย
ก็ตาม แต่การที่ตอ้ งอ่านข้อความบรรยายยาวๆ ไปพร้อมกับการดูวดิ ีโอนั้นต้องใช้สมาธิเป็ นอย่างมาก

ประโยชน์ ด้านการผลิต

ในด้านการผลิตวิดีโอทําอาหารแบบ ASMR นั้น สามารถทําได้ง่ายและสะดวกกับผูส้ ร้างสรรค์มือใหม่
ผูท้ ี่ ชื่นชอบการทําอาหาร รวมถึ งเชฟมื ออาชี พ มากกว่าการทําวิดีโอในรู ปแบบรายการที่ มีการพูดหน้ากล้อ ง
เนื่องจากในรายการรู ปแบบปกติน้ นั นอกจากทักษะในการทําอาหารแล้ว ผูท้ าํ อาหารในคลิปจะต้องมีทกั ษะในการพูด
ต่อหน้ากล้องอย่างลื่นไหลประหนึ่งเป็ นพิธีกรมืออาชีพ ซึ่งนัน่ อาจไม่ได้เหมาะกับผูท้ ี่ชอบทําอาหารทุกคน บางคน
อาจทําอาหารเก่งแต่พดู ไม่เก่งหรื ออายกล้องก็เป็ นได้ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเป็ นวิดีโอทําอาหารแบบ ASMR ผูท้ าํ
อาหารไม่จาํ เป็ นต้องพูดสดๆในวิดีโอให้ผูค้ นรั บชม และไม่จาํ เป็ นต้องเห็ นหน้าผูท้ ี่ อยู่ในวิดีโอ ให้เห็ นเพียง
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ขั้นตอนในการทําอาหารในวิดีโอที่ชดั เจน โดยอาจใส่คาํ บรรยายชื่อและสัดส่ วนวัตถุดิบที่ใช้และขั้นตอนการปรุ ง
ที่สาํ คัญสั้นๆ เป็ นภาษาอังกฤษง่ายๆ เป็ นบางครั้ง
วิดีโอแบบ ASMR กระบวนการถ่ายทํานั้นไม่ซับซ้อน ไม่จาํ เป็ นต้องเคลื่อนไหวกล้องหรื อใช้เทคนิ ค
การถ่ายทําพิเศษใดๆ เนื่ องจากคลิปส่ วนใหญ่เป็ นการตั้งกล้องนิ่ งๆ เพียงแค่มีขาตั้งกล้องหรื อที่ยึดจับ และจัดวาง
มุมภาพให้เห็ นขั้นตอนการทําที่ ชัดเจน มี แสงสว่างเพียงพอ และวางกล้องในระยะที่ จะได้รับเสี ยงบรรยากาศ
การประกอบอาหารที่ชดั เจน โดยอุปกรณ์การถ่ายทําไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นอุปกรณ์มืออาชีพที่ มีราคาแพง เพียงแค่มี
โทรศัพท์มือถื อก็เพียงพอแล้ว เนื่ องจากในปั จจุ บันสมาร์ ทโฟนนั้นมี ความสามารถในการประมวลผลระดับ
เดียวกับแล็ปท็อป โดยมีคุณสมบัติมากมายทั้งการเป็ นเครื่ องบันทึกวิดีโอ, เครื่ องบันทึกเสี ยงและอุปกรณ์ตดั ต่อใน
ตัว เนื่ องจากสมาร์ ทโฟนเป็ นอุปกรณ์พกพา ช่วยลดความจําเป็ นในการทํางานด้วยอุปกรณ์ขนาดใหญ่ จึ งเป็ น
อุปกรณ์ที่มีประโยชน์สาํ หรับการผลิตสื่ อวิดีโออย่างมาก (Gromik, 2015) จึงเหมาะกับผูร้ ักการทําอาหารที่ตอ้ งการ
เริ่ มต้นทําคลิปโดยไม่ตอ้ งลงทุนไปกับเครื่ องมือการผลิตสื่ อราคาแพง และต่อไปหากผูส้ ร้างสรรค์วิดีโอต้องการ
ยกระดับคุณภาพผลงานก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์ในภายหลังได้

แนวทางการผลิตสํ าหรับผู้ที่สนใจสร้ างสรรค์ วดิ ีโอการทําอาหารแบบ ASMR

1. เลือกเมนูและอุปกรณ์ให้เหมาะสมสําหรับการทําวิดีโอแบบ ASMR โดยเฉพาะเมนูที่มีกรรมวิธีที่เป็ น
การสับ ทุบ ตี หั่น ทอด ผัด จะช่วยให้เสี ยงมีความหลากหลาย น่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเลือก
ภาชนะและวัสดุอุปกรณ์การทําอาหาร ควรเป็ นวัสดุที่ให้เสี ยงที่ชดั เจน เช่น แก้ว กระเบื้อง เหล็ก เพื่อเพิ่มอรรถรส
ของเสี ยงในวิดีโอ ซึ่ งสามารถดูตวั อย่างได้จากช่อง [햄지]Hamzy ที่มกั ประกอบกาหารในรู ปแบบของการผัดที่จะ
ให้เสี ยงซ่าของการจี่กระทะที่ชดั เจน และดึงดูดผูช้ มได้ดี
2. การเลือกสถานที่ถ่ายทํา ห้องที่ใช้ถ่ายทําจะต้องไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก หรื อมีเสี ยงสะท้อนหรื อ
ก้องมากจนเกินไป ในกรณี ที่เสี ยงก้องสามารถเลือกหาวัสดุมาบุผนังห้องเพื่อลดเสี ยงสะท้อนได้ เช่น พรม กล่อง
หรื อแผงไข่กระดาษ เพื่อลดเสี ยงสะท้อนในการบันทึกให้นอ้ ยที่สุด
3. การจัดมุมกล้อง ควรเป็ นมุมที่เห็นการทําอาหารในระยะใกล้ เช่น Close Up Shot หรื อ Medium Close
Up Shot เนื่ องจากจะทําให้เห็นรายละเอียดที่ชดั เจน โดยสามารถศึกษาจากตัวอย่างช่อง ASMRต่างๆ ที่ผูเ้ ขียนได้
กล่าวถึงข้างต้น และหากผูถ้ ่ายทําใช้ไมค์โครโฟนของกล้องหรื อโทรศัพท์ การวางกล้องใกล้ๆก็จะช่วยเก็บเสี ยงได้
ดีที่สุด นอกจากนั้นการตั้งค่ารู รับแสงที่ กว้าง (ค่า F1.8 หรื อตํ่ากว่า) นั้นจะช่วยเบลอฉากหลัง เพิ่มความสวยงาม
โดดเด่นให้ข้ นั ตอนทําอาหารได้มากยิง่ ขึ้น
4. ในปั จจุบนั ความละเอียดในการบันทึกภาพควรอยูท่ ี่ 1080p เป็ นอย่างตํ่า เช่นช่อง HidaMari Cooking
ก็ใช้ความละเอียดแบบ 1080p เช่นกัน โดยอุปกรณ์การถ่ายทําส่ วนใหญ่จะรองรับความละเอียดนี้ อยูแ่ ล้ว หากผูผ้ ลิต
วิดีโอสามารถถ่ายทําที่ ความละเอี ยด 4k ก็จะได้ภาพที่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น ง่ ายในการนําวิดีโอไปตัดต่อเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามการถ่ายทําที่ความละเอียด 4k นั้นจะต้องใช้พ้ืนที่จดั เก็บข้อมูลและความแรงของอุปกรณ์ในการตัดต่อ
ค่อนข้างสูง ดังนั้นให้คาํ นึงถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ดว้ ย
5. การจัดแสง หากไม่มีอุปกรณ์จดั ไฟแบบมืออาชีพ ควรถ่ายในเวลากลางวันโดยเลือกถ่ายบริ เวณใกล้
หน้าต่าง เนื่ องจากแสงที่ เข้ามาทางหน้าต่างจะให้แสงที่ นุ่ ม และทําให้ภาพการทําอาหารนั้นสวยงามน่ ารับชม
การถ่ายในที่แสงน้อยเกินไปภาพจะมี noise และสี สันจะผิดเพี้ยนไปทําให้อาหารดูไม่น่ารับประทาน การจัดแสง
ในรู ปแบบนี้เห็นตัวอย่างได้จากช่อง HidaMari Cooking ที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น
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6. ผูผ้ ลิตควรทําการซ้อมทดลองก่อนการบันทึกทุกครั้ง ลองถ่าย และใส่หูฟังทดสอบเสี ยงว่ามีเสี ยงไม่พึง
ประสงค์เข้ามาหรื อไม่ เช่น เสี ยงเครื่ องปรับอากาศ เสี ยงจี่ของไฟ เป็ นต้น เพื่อแก้ไขปั ญหาของเสี ยงรบกวนก่อน
ถ่ายทํา
7. การตัด ต่ อ ใช้วิ ธี ก ารตัด ต่ อ แบบคัท ชนคัท หรื อ การนํา แต่ ล ะคลิ ป มาต่ อ กัน แบบง่ า ยๆ เพื่ อ เน้น
ความสมจริ ง ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ เอฟเฟคการเปลี่ ยนผ่านมากเกิ นไปเพราะจะทําให้คลิ ปวิดีโอดู เก่ าไม่ร่วมสมัย
โดยในการตัดต่ออาจมีการปรับระดับแสงหรื อเสี ยงให้แต่ละคลิปพอดีกนั เพื่อให้คลิปทั้งคลิปมีความกลมกลืน
เป็ นหนึ่งเดียวกัน
8. เพื่อให้เนื้ อหาเข้าถึงผูช้ มได้ทว่ั โลก สามารถใส่ ตวั อักษรอธิ บายวัตถุดิบ หรื อวีธีการทําแบบสั้นๆ เป็ น
ภาษาอังกฤษไว้ในบางช่ วงที่ จาํ เป็ น แต่ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ละเอี ยดและบ่ อยเกิ นไปเนื่ องจากจะทําให้รกสายตา
หากต้องการใส่รายละเอียดจํานวนมากควรใส่ในคําอธิบายใต้คลิปจะดีกว่า
9. ลงมือผลิตผลงานและเผยแพร่ จริ ง นําคําติชมมาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อพัฒนาผลงานให้ถูกใจผูช้ มของช่อง
ตนเอง

สรุ ป

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คงทําให้เห็นประโยชน์และแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอทําอาหารใน
รู ปแบบ ASMR ไม่วา่ จะเป็ นประโยชน์ดา้ นความนิ ยมที่สามารถเข้าถึงผูช้ มได้ง่ายด้วยรู ปแบบการทําอาหารที่ตอบ
โจทย์เอกลักษณ์ของการทํา ASMR ประโยชน์ดา้ นการทําลายกําแพงภาษาและทําให้ผูผ้ ลิตสามารถเผยแพร่ คลิป
สู่ สากลได้แม้ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา และประโยชน์ดา้ นการผลิตที่ทาํ ได้ง่ายและเหมาะกับนักปรุ งอาหารที่
ไม่มีทกั ษะการแสดงออกหน้ากล้องที่การถ่ายทําและตัดต่อสามารถเริ่ มต้นด้วยตนเองได้ โดยแนวทางในการเริ่ มต้น
ผลิตนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงต้องใส่ ใจในรายละเอียดและขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเลือกเมนู ที่เหมาะสม
การเลือกมุมกล้อง, แสง, ห้องที่ให้เสี ยงที่เหมาะสม ใช้การตัดต่ออย่างเรี ยบง่ายโดยหมัน่ ผลิตและพัฒนาผลงานอยู่
เสมอก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดคลิปที่มีคุณภาพ ซึ่งวิธีน้ ีสามารถนําไปใช้เป็ นหนึ่งในแนวทางสําหรับผูท้ ี่เริ่ มต้นและ
กําลังศึกษาด้านการผลิตสื่ อวิดิโอให้หลากหลายและน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น เพื่อร่ วมกันสร้างสรรค์และแบ่งปั นความรู ้
ด้านการทําอาหารสู่ทวั่ โลกผ่านสื่ ออนไลน์อย่างยัง่ ยืน

ข้ อเสนอแนะ

1. เมื่อผูผ้ ลิตมีความเชี่ยวชาญพื้นฐานการรังสรรค์คลิปวิดีโอมากขึ้นแล้ว และต้องการปรับปรุ งคุณภาพ
รายการให้ดียิ่งขึ้น สามารถยกระดับได้โดยการค่อยๆเพิ่มอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นทั้งด้านการถ่ายทําวิดีโอและการทํา
อาหาร ยกตัวอย่างเช่น จากปกติถ่ายทําด้วยกล้องเพียงหนึ่ งตัวก็สามารถเพิ่มกล้องอีกตัวเพื่อถ่ายทําในอีกมุมหนึ่ ง
เพื่อใช้ตดั สลับไปมาทําให้คลิปมีชีวิตชีวาขึ้น, การเปลี่ยนไปใช้ไมโครโฟนคุณภาพสู งที่เสี ยงชัดเจนและตัดเสี ยง
รบกวน, การเพิ่มไฟในการถ่ายทําเพื่อให้สามารถทําคลิปได้ทุกที่ทุกเวลาที่ตอ้ งการ
2. นอกการการปรั บปรุ งด้านวิธีการผลิ ตแล้ว ควรเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับเนื้ อหาอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อดึงดูดผูช้ มให้ติดตามในระยะยาว เช่น การเลือกใช้วตั ถุดิุ บแปลกๆหรื ออุปกรณ์ใหม่ๆ หรื อรังสรรค์เมนูที่เป็ นที่
นิ ยมในสังคมออนไลน์ รวมไปถึงอาจเชิญแขกรับเชิญเข้ามาร่ วมทําอาหารในบางตอนเพื่อใส่ รสชาติใหม่ๆ ให้กบั
คลิปของคุณได้
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3. ผูท้ ี่ สร้างสรรค์คอนเทนต์ดา้ นอื่นที่ตอ้ งการเผยแพร่ วีดีโอของคุณสู่ ระดับโลก ก็สามารถนําแนวทาง
การผลิตรู ปแบบนี้ ไปประยุกต์ใช้กบั เนื้ อหาที่ทาํ อยู่แล้วได้เช่นกัน เช่น สอนตัดผม, สอนทํางานฝี มือ หรื อสอน
ซ่ อ มบํา รุ ง เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า เป็ นต้น เพื่ อ ขจัด อุ ป สรรคต่ า งๆทั้ง ด้า นภาษาและการผลิ ต เพื่ อ นํา ไปต่ อ ยอดให้มี
ความน่าสนใจและแปลกใหม่มากขึ้น
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บทคัดย่ อ

บทความวิช าการนี้ เป็ นแนวทางในการสร้ า งเกมการเรี ย นรู ้ แ ละศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ที่ เ กี่ ย วกับ ทัก ษะ
การออกแบบขั้นพื้นฐานในรู ปแบบออนไลน์ ผูเ้ ขียนได้ศึกษาแนวทางการออกแบบ Game Based Learning และนํา
ขั้นตอนการจัดการความรู ้ IMTEAC Model มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม ดังนี้ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมก่อนเริ่ ม
เรี ยนรู ้ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน 2) สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ผ่านกิจกรรม “The Dungeon” โดยใช้การเล่าเรื่ องราว
ภาพประกอบ เพลงประกอบ และกิ จกรรมด้วยเกม 3) ร่ วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิ ม จากการทบทวนบทเรี ยน
ก่ อนทํากิ จกรรม 4) ร่ วมต่อยอดประสบการณ์ ใหม่ โดยในแต่ละกิ จกรรมต้องเน้นการมี ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน
ใช้องค์ความรู ้ในการปรับพื้นฐานด้านการออกแบบ ประกอบด้วย ข้อมูลอ้างอิง ทักษะการวาด ประวัติศาสตร์ทาง
ศิลปะ การสื่ อสารด้วยภาพ ส่วนประกอบของการออกแบบ และการนําเสนองาน 5) แบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิจริ ง ผูเ้ รี ยนจะต้องช่วยกันหาทางออกร่ วมกัน ผ่านกิจกรรมเกมการเรี ยนรู ้เพื่อเก็บคะแนน 6) ประมวล
สรุ ปผลกลัน่ องค์ความรู ้ ผ่านการถามตอบสรุ ปกิจกรรมและทําแบบสอบถามหลังการเรี ยนรู ้
ผลจากการจัดกิ จกรรมกับนักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ทั้งหมด 146 คน พบว่าการทํากิ จกรรมแบบมี ส่วนร่ วม
ทําให้นักศึ กษาสนุ กกับการเรี ยนรู ้ข้ ึนมาก เพิ่มความสนใจและเห็ นความสําคัญด้านการออกแบบได้เป็ นอย่างดี
การเรี ย นรู ้ ผ่า นเกมสามารถสร้ า งทั้ง ความรู ้ แ ละความสนุ ก สนานไปพร้ อ มๆ กัน เป็ นการละลายพฤติ ก รรม
เปลี่ยนทัศนคติของการเรี ยนออนไลน์ที่ดี และอยากให้การเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆ มีการจัดกิ จกรรมใน
รู ปแบบนี้
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้ผา่ นเกม, การเรี ยนรู ้รูปแบบออนไลน์, กิจกรรมปรับพื้นฐานการออกแบบ

ABSTRACT

This article is a Creation of Game Based Learning and achievement related about Basic Design Skills
by IMTEAC Model on an Online Platform. The authors studied Game Based Learning design guidelines and
applied the IMTEAC Model knowledge management process to design activities. : Introduction and Preparation
for both teachers and students, Motivation Creating by the activity “ The Dungeon” using storytelling,
illustrations, soundtracks, and game activities., Tacit Knowledge Sharing from reviewing lessons before doing
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activities, Explicit Knowledge Sharing must focus on interaction with learners., Action Learning and Sharing and
Constructed Knowledge Sharing through question-answer summary of activities and questionnaire after learning.
The results of the activities make Students enjoy learning with this activity. Increase interest and notice the
importance of design as well. Learning by games can create both knowledge and fun at the same time. Making
students want to participate in activities. Help reduce boredom and stress from studying.
Keywords: Game based learning, Online learning, Design Fundamentals, IMTEAC Model

1. บทนํา

สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้มีการจัดกิ จกรรมปรับพื้นฐานด้าน
การออกแบบเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ในทุกๆ ปี ซึ่ งโดยปกติแล้วการจัดกิจกรรมจะถูกจัด
ขึ้นในรู ปแบบในห้องเรี ยน แต่จากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ส่งผลให้สถานศึกษาได้มี
การปรับรู ปแบบการจัดการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่ งทําให้การเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
เกิ ดปั ญหาและมีขอ้ จํากัดมากมาย เชิ ดศักดิ์ ไอรมณี รัตน์ (2563) กล่าวถึ งข้อจํากัดของการจัดการสอนรู ปแบบ
ออนไลน์ ว่า เพราะผูส้ อนอยู่ค นละที่ กับ ผูเ้ รี ย น ทํา ให้ก ารดึ ง ความสนใจทํา ได้ย าก ดัง นั้น เพื่ อ ให้เ กิ ด การจัด
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนจําเป็ นมีการปรับตัวและเปลี่ยนรู ปแบบการสอนที่เอื้อต่อ
การประยุกต์ใช้สาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเฉพาะ
ในเรื่ องการมีส่วนร่ วม (Engagement) ของผูเ้ รี ยนให้ได้มากที่สุด
จากประสบการณ์ในการสอนของผูเ้ ขียน เกม เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ สามารถนํามาใช้กระตุน้ ผูเ้ รี ยนใน
การเรี ยนรู ้ได้ เพราะเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนเข้าใจและสนใจได้ง่าย เป็ นการเพิ่มการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้สูง โดยเฉพาะ
เกมการเรี ย นรู ้ (Game based learning) ไพฑู ร ย์ อนัน ต์ท เขต (2560) กล่ า วว่า Game-Based Learning เป็ นสื่ อที่
สามารถทําให้ผูเ้ รี ยนสนใจ สามารถช่วยเหลือในเรื่ องของการสื่ อสารระหว่างกันของผูเ้ รี ยน การทํางานเป็ นทีม
ความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์ได้ คือ สามารถสร้างให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกมีส่วนร่ วม (Engagement) และสนุกสนาน
(Fun) ได้พร้อมๆ กับได้รับความรู ้ (Knowledge) ทําให้เกิดกระบวนการการรับรู ้ (Cognitive) เกิดกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation) ทิศนา แขมมณี (2550) ยังอธิบายอีกว่า วิธีสอนโดยใช้เกม เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด การนําเนื้อหา ข้อมูลของเกม พฤติกรรม วิธีการ และผลการเล่นเกมของ
ผูเ้ รี ยนสามารถมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุ ปการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ล่นเอง ทําให้ได้รับประสบการณ์ตรง
IMTEAC Model เป็ นอีกหนึ่ งแนวทางในการสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ที่เน้นการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยนได้ อภิชา แดงจํารู ญ (2563) อธิ บาย IMTEAC Model ไว้ว่า เป็ นแนวทางการสอนที่ ส่งเสริ มคุณลักษณะ
ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ การสร้างความรู ้สึกมัน่ ใจในตนเอง ความรู ้สึกกับตนเองด้านบวก การส่งเสริ ม
ปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นใหม่ และการเปิ ดใจในเนื้อหาที่เรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยแบ่งหลักการในการเรี ยนการสอนเป็ น
3 ช่วง คือ 1) ขั้นนํา ได้แก่ ขั้นเตรี ยมความพร้อมก่อนเริ่ มเรี ยนรู ้ และสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ 2) ขั้นสอน ได้แก่
ร่ วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิม ร่ วมต่อยอดประสบการณ์ใหม่ และแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
และ 3) ขั้นสรุ ป ได้แก่ ประมวลสรุ ปผลกลัน่ องค์ความรู ้ ดังนั้น IMTEAC Model จึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การสอนรู ปแบบออนไลน์เพื่อเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนได้เช่นกัน
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แต่ดว้ ยข้อกําจัดของการเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์ ทําให้การนํา Game-Based Learning มาใช้
เป็ นไปได้ยากกว่าการเรี ยนในห้องเรี ยนปกติ ทั้งเรื่ องอุปกรณ์ และสื่ อการสอน ด้วยปั ญหาเรื่ องความเร็ วของ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อของผูเ้ รี ยน การควบคุม และแนวทางในการประเมินผล จึงไม่เอื้อต่อการใช้งานสื่ อ
และอุปกรณ์ การเรี ยนออนไลน์มากนัก ผูส้ อนจึ งต้องมีการปรั บเปลี่ ยนแนวทางในการเตรี ยมการสอนเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มากที่ สุด ผูเ้ ขี ยนจึ งสนใจการสร้ างเกมการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบออนไลน์ โดยเลื อก
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Workshop) เกี่ยวกับทักษะการออกแบบขั้นพื้นฐานสําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จากการปรับ
รู ปแบบเกมต่างๆ และนําหลักการของ IMTEAC Model มาเป็ นแนวทางในการออกแบบและประเมินกิ จกรรม
เพื่อให้เกิดประโยชน์และไม่เป็ นปั ญหากับผูเ้ รี ยนให้ได้มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างเกมการเรี ยนรู ้ และศึ กษาผลสัม ฤทธิ์ ที่ เกี่ ย วกับทักษะการออกแบบขั้น
พื้นฐานในรู ปแบบออนไลน์ โดยใช้ IMTEAC Model เป็ นแนวทางในการเรี ยนการสอน

3. การเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบ Game based learning

เกมเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่งที่ผเู ้ รี ยนให้ความสนใจ เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนรู ้สูง Game Based Learning เป็ นส่ วนหนึ่ งของ Active Learning ที่ผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทํา และได้
ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้กระทําลงไป ฉัตรกมล ประจวบลาภ (2559) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ผา่ นเกม
เป็ นนวัตกรรมสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่อ อกแบบโดยสอดแทรกเนื้ อหาบทเรี ยนลงไปในเกม ให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ ว มใน
การเรี ยนรู ้ลงมือเล่นและฝึ กปฏิ บตั ิในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยในขณะที่ลงมือเล่น ผูเ้ รี ยนจะได้รับทักษะและ
ความรู ้จากเนื้อหาบทเรี ยนไปด้วย ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน
วรัตต์ อินทสระ (2562) กล่าวว่า Game Based Learning เป็ นสื่ อใหม่ทนั สมัยที่กาํ ลังเข้ามามีบทบาทกับ
แวดวงการศึกษาแบบก้าวกระโดด เพราะสามารถสร้างความมีส่วนร่ วมกับผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้ การออกแบบ Game
Based Learning ให้มีประสิ ทธิภาพ จําเป็ นต้องคํานึงถึงเรื่ องต่างๆ ประกอบด้วย 1) Practice คือ การแฝงแบบฝึ กหัด
ต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองทํา 2) Learning by Doing คือการเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง 3) Learning
from Mistakes คือ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากความผิดพลาด 4) Goal-Oriented Learning คือ ต้องมีเป้ าหมายที่ชดั เจนใน
เกม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพยายามที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมาย และ 5) Learning Point คือ ต้องแฝงไปด้วยข้อมูลหรื อประเด็น
หลักๆ ที่สาํ คัญ เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้นาํ เอาความรู ้น้ นั ไปใช้งานได้จริ ง สมศักดิ์ จัน่ ผ่อง และคณะ (2555) กล่าวถึง Game
based learning ที่ ดี จ าํ เป็ นต้องมี องค์ประกอบต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นด้านเกี่ ยวกับการออกแบบเกม ด้านการสื่ อสาร
ปฏิสมั พันธ์และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ด้านส่วนสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ด้านระบบบริ หารและจัดการเรี ยนรู ้ ด้านเว็บไซต์
ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน และด้านการประเมินผล

4. การเรียนการสอนด้ วย IMTEAC Model

อภิชา แดงจํารู ญ (2563) อธิบายไว้วา่ จากปั ญหาสําคัญประการหนึ่งในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยน
คือการมีส่วนร่ วมกับการเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าเรี ยนแล้วไม่รู้จกั ใครในชั้นเรี ยนทําให้รู้สึกโดดเดี่ ยว จึ งเกิด
ความไม่กล้าแสดงความคิดเห็ นในชั้นเรี ยน แต่มุมกลับกัน เมื่อผูเ้ รี ยนเป็ นสมาชิ กกลุ่มในเว็บบล็อกในรู ปแบบ
ออนไลน์ กลับเกิดปฏิสัมพันธ์ เกิดความรู ้สึกคุน้ เคย ไม่เขินอาย เป็ นตัวของตัวเอง มีความกล้าในการแสดงความคิด
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ความรู ้ความรู ้สึกได้เต็มที่ จึงเกิดแนวคิด IMTEAC Model ซึ่งย่อมาจาก I’m a teacher. หมายถึง ฉันเป็ นครู (เราเป็ น
ครู กนั ทุกคน) ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู ้ เพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ เน้นการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้
การคิ ดเชิ งวิเคราะห์ การคิ ดเชิ งสังเคราะห์ เป็ นต้น คุ ณค่าและความสําคัญของ IMTEC Model เป็ นการจัดการ
ความรู ้ (KM) ที่เน้นในเรื่ องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าชั้นเรี ยนและมีส่วนร่ วมโดยบรรยากาศ
ที่ เ ป็ นมิ ต รและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใ นชั้น เรี ย น ช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ย นเป็ นตัว ของตัว เองมากยิ่ ง ขึ้ น กล้า ที่ จ ะแสดง
ความคิดเห็ น สะท้อนความรู ้ หรื อบอกเล่าประสบการณ์ผ่านกิ จกรรม ผูเ้ รี ยนมีพลังขับเคลื่อนที่ อยากจะเรี ยนรู ้
อยากที่จะพัฒนาตนเอง และเห็นพัฒนาการความสามารถของตนเองตั้งแต่แรกจนกระทัง่ วันสุดท้ายในการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนของรู ปแบบการจัดการความรู ้ดว้ ยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผ่านเว็บบล็อก (IMTEAC) ประกอบด้วย
6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมก่อนเริ่ มเรี ยนรู ้ (I : Introduction and Preparation) เป็ นการชี้แจงความสําคัญ
ของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยการสร้ างบรรยากาศเชิ งบวก ละลายพฤติ กรรมเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความผ่อนคลาย
คุน้ เคยและเปิ ดใจให้กบั ผูส้ อน เนื้ อหา หรื อวิชา รวมถึงระหว่างผูเ้ รี ยนกับเพื่อนๆ 2) สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้
(M : Motivation Creating) เป็ นการสร้างให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่าและความสําคัญของบทเรี ยน เช่น การเล่าเรื่ องราว เพลง
ภาพ การแสดง หรื อแม้กระทัง่ การตั้งคําถามปลายเปิ ดที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับบทเรี ยนอย่างลึกซึ้ง มีความกระหาย
ใคร่ รู้ อยากที่ จะเรี ยนรู ้ อยากจะพัฒนาตนเอง 3) ร่ วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิ ม (T : Tacit Knowledge Sharing)
การสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมแบ่งปั น แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้จากการถ่ายทอดประสบการณ์เดิม จะทําให้ผเู ้ รี ยน
รู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งที่สาํ คัญของบทเรี ยน ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนบางคนอาจไม่ได้เป็ นผูร้ ่ วมถ่ายทอด แต่การได้
ฟังประสบการณ์เดิมของเพื่อน 4) ร่ วมต่อยอดประสบการณ์ใหม่ (E : Explicit Knowledge Sharing) ทําให้ผเู ้ รี ยน
รู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาํ คัญของบทเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพราะการได้เป็ นผูแ้ บ่งปั นความคิด ความรู ้ ความรู ้สึก หรื อ
ประสบการณ์ใหม่ที่มีความท้าทายอีกรู ปแบบหนึ่ง สิ่ งสําคัญคือการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การตอบแบบฉับพลัน
ทันใด ไหวพริ บและปฏิ ญาณต่างๆ 5) แบ่ งปั นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้จากการปฏิ บัติจริ ง (A : Action Learning and
Sharing) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุ่มผูเ้ รี ยนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแผนการดําเนินการ การระดมความคิดเห็นเพือ่
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยโจทย์ที่ทา้ ทาย เกิดประสบการณ์ตรง เกิดการเรี ยนรู ้อย่างคงทน และมีความหมาย
และ 6) ประมวลสรุ ปผลกลัน่ องค์ความรู ้ (C : Constructed Knowledge Sharing) เป็ นการประมวลความคิด ความรู ้
ความรู ้สึกและประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่ตน้ การได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ที่แตกต่าง
และหลากหลาย ได้เรี ยนรู ้ผลงานของเพื่อนๆ ในชั้นเรี ยน

5. พืน้ ฐานการออกแบบขั้นต้ น (Basic of Design)

ผูเ้ ขียนในฐานะผูส้ อนรายวิชาออกแบบทั้งหมดของสาขา สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ได้มี
การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานด้านการออกแบบให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ในทุกปี โดยเน้นยํ้าหัวใจสําคัญในการเรี ยน
ออกแบบ ไม่ว่าจะเป็ น 1) ข้อมูลอ้างอิ ง (Reference) เป็ นขั้นตอนและองค์ประกอบที่ สําคัญอย่างมากในงาน
ออกแบบ งานสร้างสรรค์ที่อาศัยข้อเท็จจริ งเป็ นพื้นฐาน การสร้างสรรค์จาํ เป็ นต้องใช้วตั ถุดิบที่เคยสะสม จากสิ่ งที่
เห็ นหรื อเคยเจอนํามารวมเป็ นสิ่ งใหม่ หรื อมาดัดแปลง พัฒนาเกิ ดสิ่ งใหม่ ดังนั้นการศึกษาดูงาน เข้าใจลักษณะ
ประเภทของงาน จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ มีมุมมองความคิดที่แปลก หลากหลาย มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น
2) ทักษะการวาดรู ป (Drawing) เพื่อปูพ้ืนฐานในการเรี ยนงานออกแบบประเภทต่างๆ ของสาขา โดยหัวใจสําคัญ
คื อ การสื่ อ สารสารที่ ผู ้อ อกแบบต้อ งการ 3) ประวัติ ศ าสตร์ ท างศิ ล ปะ (History of Arts) การทํา ความเข้า ใจ
ประวัติศาสตร์ของการออกแบบ เอกลักษณ์สาํ คัญ รวมถึงวิวฒั นาการต่างๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปั จจุบนั เป็ นอีกหนึ่ง
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ปั จจัยสําคัญที่จะช่วยเสริ มสร้างทักษะทางการออกแบบของผูเ้ รี ยน 4) การสื่ อสารด้วยภาพ (Mood & Tone) เป็ น
การกําหนดภาพรวมของงานออกแบบ (Concept Design) โดยใช้อารมณ์และความรู ้สึกเป็ นตัวช่วย เพื่อให้การออกแบบ
มี เ อกลัก ษณ์ แ ละมี รู ป แบบในทิ ศ ทางที่ ชัด เจน 5) ส่ ว นประกอบของการออกแบบ (Elements of Design)
เป็ นพื้นฐานสําคัญที่นกั ออกแบบต้องเรี ยนรู ้ เพื่อการบูรณาการงานออกแบบให้เกิดคุณค่าทางความงามที่สมบูรณ์
และหัวใจสําคัญของการออกแบบคือ 6) การนําเสนองาน (Presentation) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่นกั ออกแบบควรให้ความสําคัญ
อย่างมาก เป็ นการถ่ายทอดสารหรื อเรื่ องราวที่นักออกแบบต้องการนําเสนอสู่ กลุ่มเป้ าหมาย ลูกค้า รวมถึงผูช้ ม
ทางการแสดง

6. การสร้ างเกมการเรียนรู้ เกี่ยวกับทักษะการออกแบบขั้นพืน้ ฐานในรูปแบบออนไลน์

ผูเ้ ขี ย นได้มี ก ารนํา หลัก การออกแบบ Game based learning มาใช้ใ นการออกแบบกิ จ กรรมพื้ น ฐาน
การออกแบบขั้นต้นให้กบั นักศึกษา ปรับประยุกต์ประสบการณ์การสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยใช้
ขั้นตอนการจัดการความรู ้ดว้ ยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นเว็บบล็อก (IMTEAC) ดังนี้
6.1 ขั้นเตรียมความพร้ อมก่ อนเริ่มเรียนรู้ (I : Introduction and Preparation)
1) สําหรับผูเ้ รี ยน ผูเ้ ขียนได้มีการชี้แจงความสําคัญของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่ อน
เริ่ มทํากิจกรรม มีการอธิบายรู ปแบบการนําเกมมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผ่านการสร้าง
แบบสอบถามก่อนทํากิจกรรม เพื่อสอบถามช่วงเวลาที่ผเู ้ รี ยนสะดวกเข้าร่ วม รวมถึงทัศนคติ และพื้นฐานความรู ้
เกี่ยวกับเรื่ องการออกแบบ เพื่อใช้ในด้านการประเมินผลก่อนและหลังการทํากิจกรรม
2) สําหรั บผูส้ อน เป็ นการเตรี ยมตัวเกี่ ยวกับการออกแบบเกมที่ เน้นปฏิ สัมพันธ์ และการเรี ย นรู ้
ร่ วมกัน โดยใช้กลไกเกมที่ไม่ซบั ซ้อนเกินความเข้าใจของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบการทํากิจกรรมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อไม่สร้างอุปสรรคในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจึ งไม่มีอุปกรณ์เสริ มจากผูเ้ รี ยน แต่จะเน้น
เครื่ องมือในโปรแกรม Zoom ดังนี้ การนําเสนอสื่ อการสอน (Sheard Screen) สําหรับการเปิ ดสื่ อการสอน เสี ยงประกอบ
และเกมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ นทั้งหมด 6 สื่ อการสอน โดยผูส้ อนและผูค้ ุมเกมเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเปิ ดเองทั้งหมด
การแยกห้องย่อย (Breaking Room) สําหรับแบ่งผูเ้ รี ยนในการทํากิจกรรมต่างๆ เนื่ องจากหากมีผูเ้ รี ยนจํานวนมาก
เกิ นไป จะเกิ นความควบคุมของผูส้ อน อีกทั้งผูเ้ รี ยนบางคนอาจรู ้สึกขาดการมีส่วนร่ วม จนไม่เกิ ดการเรี ยนรู ้ใน
กิ จกรรมนั้นๆ จึ งจําเป็ นอย่างมากในเรื่ องการบริ ห ารและจัดการเรี ยนรู ้ รวมถึ งการประมวลผลลัพ ธ์ค ะแนน
กิจกรรมต่างๆ ที่ตอ้ งประกาศให้ผเู ้ รี ยนทราบตลอดการทํากิจกรรม โดยมีการแบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ นห้องละประมาณ
8-10 คน และมี ผูค้ ุ มเกม (Game Master) และผูช้ ่ วยเหลื อ (Host) คอยประจําการดําเนิ นกิ จกรรมในแต่ละห้อง
การใช้เครื่ องมือการเขียน (Annotate) เป็ นเครื่ องมือที่ให้ผเู ้ รี ยนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูส้ อนในโปรแกรม
Zoom ผ่านการพิมพ์และการวาด ในกิจกรรมที่ตอ้ งมีการวาดรู ป
เกมจะแบ่งเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงเรื่ องราว และช่วงกิจกรรม โดยในโปรแกรม Zoom จะแบ่งช่วงเรื่ องราว
อยู่ในห้องหลัก (Main Section) ควบคุมโดยผูส้ อนในฐานะหัวหน้าใหญ่ (Master) และช่วงกิ จกรรมในห้องย่อย
(Breaking Room) ควบคุมโดยผูค้ ุมเกม (Game Master) ตามจํานวนผูเ้ รี ยนในแต่ละรอบ ผ่านสื่ อการสอนเบื้องต้น
ที่ผทู ้ าํ กิจกรรมสามารถนํากิจกรรมได้ดว้ ยตนเองผ่านการแชร์ หน้าจอ (Shared screen) จากโปรแกรม PowerPoint
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน แบ่งตามประตูแต่ละกิจกรรม ดังนี้
ประตู Stained glass of memories เป็ นห้องที่ มีผลึ กที่ ถูกสร้ างขึ้ นจากเศษเสี้ ยวความทรงจําของ
ผูก้ ล้าทุ กคน กฎกติ กาเป็ นกิ จกรรมแบบที มทั้งหมด เพื่อเปิ ดป้ ายและทายภาพหลังป้ ายว่าเป็ นภาพยนตร์ หรื อ
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การแสดงเรื่ องใด โดยมีโจทย์ให้เลือกทั้งหมด 5 ผลึกสี มีเวลาทั้งหมด 15 นาที เปิ ดเกมมาทั้งทีมจะมีท้ งั หมด 20
คะแนน โดยป้ ายจะมีท้ งั หมด 20 ป้ าย เมื่อเปิ ดป้ ายแต่ละป้ ายจะเสี ย 2 คะแนน หากมีการตอบแล้วผิดจะโดนหักที
ละ 1 คะแนน
ประตู Quiet Place เป็ นห้องที่มีสัตว์ประหลาดเฝ้าอยู่ การจะผ่านไปยังห้องต่อไปได้น้ นั ทุกคนต้อง
ร่ วมแรงร่ วมใจกัน สื่ อสารและถ่ายทอดบางสิ่ งต่อกันไปโดยห้ามส่ งเสี ยง กฎกติกาเป็ นกิจกรรมแบบทีมทั้งหมด
โดยทุกคนจะต้องหลับตา จากนั้นคนแรกลืมตาและรับโจทย์ตวั ละคร และต้องวาดรู ป จากนั้นคนที่สองลืมตามาดู
ภาพที่คนแรกวาด และเขียนตอบว่าเป็ นตัวละครใด ทําต่อกันเรื่ อยๆ คนละ 10 วินาที จนถึงคนสุ ดท้าย ผูค้ ุมเกมจะ
ค่อยๆ เปิ ดย้อนหลังไปทีละภาพ ถ้าถูกต้องจะได้คะแนน 20 คะแนนทั้งทีม แต่ถา้ ผิดก็หกั คะแนนทีละ 2 คะแนน
ประตู Library ห้องแห่งความรู ้ที่รวบรวมสรรพสิ่ งไว้มากมาย มีกระจกมายาที่จะสะท้อนให้เห็นถึง
ต้นกําเนิ ดและตัวตนของประวัติศาสตร์ กฎกติกาแบ่งกลุ่มย่อยเป็ น 2 ที ม จากนั้นสลับกันเปิ ดภาพ (ทั้งหมด 12
ภาพ) เพื่อจับคู่ภาพที่มีความเชื่อมโยงอยูใ่ นยุคสมัยเดียวกัน หากตอบถูกจะได้คู่ละ 2 คะแนน และจะมีสิทธิได้เปิ ด
ต่ออีก 1 คู่ หากตอบผิดแผ่นป้ ายจะปิ ดลงและให้อีกทีมเปิ ดต่อ สลับกันเปิ ดไปเรื่ อยๆ จนป้ ายถูกเปิ ดหมด
ประตู Siren fountain ห้องที่ประทับของเทพีแห่งเสี ยงเพลง หนทางเดียวที่จะออกไปจากห้องนี้ได้
นั้น ต้องมีผูเ้ สี ยสละวิญญาณ ให้ไปถูกกักขังอยูใ่ นลูกแก้ววิญญาณ จากนั้นทุกคนจะได้ฟังบทเพลงแห่ งความตาย
ของเทพี เพื่อเลือกลูกแก้ว ที่คิดว่าวิญญาณของเพื่อนถูกกักขัง กฎกติกา ทุกคนจะได้ฟังเพลงโจทย์ร่วมกัน จากนั้น
แบ่งกลุ่มย่อยเป็ น 2 ทีม ส่ งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน เลือกภาพ 1 ภาพจาก 12 ภาพ เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มทายว่าภาพใด
คือ ภาพที่ตนเองเลือก สลับกันเล่นทีละกลุ่ม โดยแต่ละทีมจะเลือกได้เพียงแค่ 5 ครั้ง แต่ละครั้งที่เลือกผิดจะโดน
หักคะแนนกลุ่มละ 2 คะแนน โดยสามารถขอตัวช่วยผ่านป้ ายอารมณ์และป้ ายสี ในรอบที่ 3 ของแต่ละทีม
ประตู Panic Room ห้องนี้เป็ นแค่หอ้ งโลงกว้าง มีเพียง หุ่นชุดเกราะยืนนิ่งอยู่ 2 ตัว กฎกติกาในห้อง
นี้ คือแบ่งกลุ่มย่อยเป็ น 2 กลุ่ม เลือกป้ ายสถานการณ์หลักที่เกิ ดขึ้น จากนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องสั่งการหุ่ นชุดเกราะ
หรื อผูด้ ูแลประจําห้อง (Host) วาดบ้านหรื อห้องตามคําสั่งทีละคน โดยสั่งวาดได้เฉพาะป้ ายองค์ประกอบที่แต่ละ
กลุ่มเปิ ดได้ คนละ 2 นาที ต่อเติมภาพวาดไปเรื่ อยๆ จนครบทุกคน และเมื่อครบคนจะมีการให้เปิ ดป้ ายสถานการณ์
เพิ่มขึ้นอีก และทุกคนต้องช่วยกันสั่งการให้วาดภาพต่อเพื่อแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นอีก 3 นาที เมื่อหมดเวลา
หุ่นชุดเกราะจะเป็ นผูใ้ ห้คะแนนในการสัง่ การของแต่ละทีม คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประตู THE SUCCESS เมื่อผูเ้ ล่นทําภารกิจต่างๆ ภายในคุกทั้ง 5 ประตู จะมีประตูใหม่เผยออกมา
ซึ่ งเป็ นประตูของการถามตอบเพื่อสรุ ปกิจกรรมทั้งหมด กฎกติกาจะเป็ นกิจกรรมกลุ่มทุกคน เป็ นการช่วยกันตอบ
คําถามจากผูส้ อน โดยคําตอบส่วนมากจะเป็ นคําตอบปลายเปิ ดเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทบทวนความรู ้จากการเรี ยนรู ้
เนื่ องจากกิ จกรรมมีหลายวัน และมีผูเ้ รี ยนบางคนที่ อยากเข้าร่ วมมากกว่าหนึ่ งครั้ง ผูเ้ ขียนจึ งเปิ ด
กว้างในเรื่ องของการสร้างโจทย์ที่สามารถเลือกได้จากการสุ่ มเองในแต่ละรอบ รวมถึงสถานการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น
ในขณะเล่นเกม เพื่อกระตุน้ ในเรื่ องของการแก้ปัญหา มีการแจ้งคะแนนผูเ้ ล่นที่มีคะแนนอยูล่ าํ ดับกลางของผูเ้ ล่น
ทั้งหมดระหว่างกิจกรรมที่ 3 เพื่อให้ผเู ้ ล่นคาดเดาคะแนนของตนเอง และกระตุน้ ตัวเองในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น

1582

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ภาพที่ 1 ภาพกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะการออกแบบขั้นพื้นฐานในรู ปแบบออนไลน์
6.2 สร้ างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (M : Motivation Creating) ในกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรม ผูเ้ ขียน
ได้สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ผ่านการสร้างเลือกสถานการณ์ (Themes) ที่ลดความเป็ นทางวิชาการลง เน้นการกระตุน้
ผูเ้ รี ยนผ่านการสร้างภาพประกอบ การเล่าเรื่ องราว เพลงประกอบให้เหมือนกําลังจะเตรี ยมตัวเล่นเกม อยากที่จะ
เรี ยนรู ้ อยากจะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดเนื้ อหา (Contents) ให้ผูเ้ รี ยนกลายเป็ นเหล่าผูก้ ล้า ที่ตอ้ งทําภารกิจฝ่ าฟัน
กิจกรรมต่างๆ ด้านงานออกแบบ เพื่อทําคะแนนให้ได้มากที่สุด ทั้งในรู ปแบบการทํางานเป็ นทีมและด้วยตนเอง
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้เชื่อมโยงกับบทเรี ยนเพื่อความสนุกสนานในการเรี ยนรู ้โดยมีจุดประสงค์หลักของ
กิจกรรมนี้เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการออกแบบต่างๆ โดยเลือกสถานการณ์ (Themes) ให้เหตุการณ์อยูใ่ น
คุกใต้ดิน (The Dungeon) โดยสร้างใบเชิญผูเ้ ล่นในแต่ละรอบในฐานะผูก้ ล้าเพื่อมาร่ วมการเฉลิมฉลองครั้ งใหญ่
แต่เมื่อมาถึง คุกกลับปิ ดขังผูเ้ ล่นทุกคน มีจดหมายถูกเขียนวางไว้ฉบับหนึ่ งเขียนไว้ว่า “Be Survive if you can”
เหล่าผูก้ ล้าจะถูกทบสอบความสามารถด้านการออกแบบในภารกิ จต่างๆ โดยสุ่ มแยกเป็ นกลุ่มๆ คละกันที ละ
ภารกิจ ผูก้ ล้าต้องช่วยกันทํางานเป็ นทีม
6.3 ร่ วมถ่ ายทอดประสบการณ์ เดิม (T : Tacit Knowledge Sharing) ในแต่ละกิ จกรรม จะมีการเกริ่ น
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมแบ่งปั น แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนบางคนอาจไม่ได้เป็ น
ผูร้ ่ วมถ่ายทอด แต่การได้ฟังประสบการณ์เดิมของเพื่อนก็ทาํ ให้ประสบการณ์เรี ยนรู ้เพิ่มมากขึ้น
6.4 ร่ วมต่ อยอดประสบการณ์ ใหม่ (E : Explicit Knowledge Sharing) แต่ละกิ จกรรมเน้นการเรี ยนรู ้
พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้นที่ผเู ้ รี ยนคิดว่าเป็ นเรื่ องที่ยากเกินความสามารถของตนเองก่อนที่จะได้เรี ยน สิ่ งสําคัญ
คือการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรม การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ฝึ กในเรื่ องไหวพริ บและความรู ้ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
6.5 แบ่ งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติจริ ง (A : Action Learning and Sharing) กิ จกรรมต่างๆ
ที่ผเู ้ ขียนออกแบบขึ้นจะเน้นในเรื่ องพื้นฐานการออกแบบขั้นต้น โดยได้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) ประตู Stained
glass of memories ทักษะที่ได้จากในห้องนี้เพื่อทบทวนและกระตุน้ ว่าการเป็ นนักออกแบบที่ดี ต้องให้ความสําคัญ
กับการดูงาน เพราะหากนักออกแบบไม่มีการศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูล เชื่อมโยง ก็จะมีกระบวนการในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ไร้ที่มาที่ไป 2) ประตู Quiet Place ทักษะที่ได้เป็ นการทดสอบด้านการสื่ อสารผ่านการวาดรู ป โดยจะเป็ น
การวาดตัวละครที่มีเอกลักษณ์และมีลกั ษณะโดดเด่นเพื่อฝึ กกระบวนการวาดรู ปสําหรับการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
และการวาดรู ปเพื่อการสื่ อสาร 3) ประตู Library ทักษะที่ได้เป็ นการทดสอบความรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์ ทางศิลปะ
ในแต่ละยุคสมัย เพื่อทราบเอกลักษณ์ จุดเด่น และรู ปแบบสําคัญของแต่ละยุคสมัยได้ 4) ประตู Siren fountain
ทักษะที่ ได้เป็ นการทดสอบการสื่ อสารด้วยภาพ ผ่านอารมณ์และสี (Mood & Tone) ผ่านโจทย์ชื่อเพลง เพื่อฝึ ก
การสร้างคําสําคัญ (Keyword) สําหรับสื่ อสารในการออกแบบต่างๆ โดยเฉพาะวิชาการออกแบบแสงและเสี ยง
ที่ เน้นในเรื่ องอารมณ์ ความรู ้ สึก 5) ประตู Panic Room ทักษะที่ ได้เป็ นการฝึ กการใช้องค์ประกอบพื้นฐานใน
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การออกแบบ ไม่วา่ จะเป็ น เส้น สี รู ปทรง พื้นผิว เป็ นพื้นฐานการออกแบบฉาก ผ่านการอธิบายความต้องการของ
ตนเองให้ผูอ้ ื่ นวาด เชื่ อมโยงกันไป ฝึ กการสื่ อสารในสิ่ งที่ ตนเองคิ ด การแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้า และ
การทํา งานเป็ นที ม 6) ประตู THE SUCCESS ทัก ษะที่ ไ ด้คื อ การทบทวนความรู ้ สรุ ป กิ จ กรรม ฝึ กการแสดง
ความคิดเห็น การนําเสนองาน และกิจกรรมนี้ยงั เป็ นการปรับทัศนคติของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาการออกแบบ
ว่ายาก ไม่ถนัด และเกินความสามารถของตนเอง โดยสุดท้ายจดหมายที่เขียนไว้ให้ผเู ้ ล่น ก็เปลี่ยนจาก “Be Survive
if you can” เป็ น “You Can Be Design” และคุกก็เปิ ดออก โดยเปรี ยบประตูแต่ละบานเหมือนเป็ นสิ่ งที่ เป็ นอคติ
ของตนเองต่อการเรี ยน กิ จกรรมนี้ เป็ นเหมือนการให้ผูเ้ รี ยนได้ลองเปิ ดประตูแต่ละบาน และได้สัมผัสโลกของ
การออกแบบรู ปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยังได้ทราบว่าตนเองมี จุดเด่ นหรื อจุ ดด้อยในแง่ ใดทางการออกแบบ
ก็สามารถกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของตนเองในรายวิชาต่างๆ ในอนาคตได้
6.6 ประมวลสรุ ปผลกลั่นองค์ ความรู้ (C : Constructed Knowledge Sharing) ผูเ้ ขียนได้จดั กิ จกรรม
ตามการลงทะเบียนของนักศึกษาทั้งหมด 3 วัน คือ ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 20.0022.00 น. มี ผูเ้ ข้า ร่ ว มทั้ง หมด 34 คน ครั้ งที่ 2 จัด เมื่ อ วัน อาทิ ต ย์ที่ 26 กัน ยายน พ.ศ.2564 เวลา 1300-15.00 น.
มีผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมด 36 คน และครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17.00-19.30 น. มีผูเ้ ข้าร่ วม
ทั้งหมด 76 คน รวมทั้งหมด 146 คน โดยมีแบบสอบถามก่อนและหลัง ผ่าน Google Form แบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ปรับพื้นฐาน เวลาในการทํากิจกรรมอยูใ่ นระดับกําลังดี ผูเ้ รี ยนได้ความสนุก
ในการเรี ยนรู ้ ระดับดี มาก เป็ นการละลายพฤติ กรรมและได้รู้จักเพื่อนมากขึ้ น รวมถึ งความกล้าแสดงออกใน
การเรี ยนออนไลน์ข้ ึนอยูใ่ นระดับดี ซึ่งมากขึ้นจากก่อนการทํากิจกรรมเป็ นอย่างมาก
2) การเรี ยนรู ้ดา้ นงานออกแบบ ก่อนการทํากิ จกรรม ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่แสดงทัศนคติว่าการเรี ยน
ออกแบบเป็ นสิ่ งที่ยาก มักรู ้สึกว่าตนเองจะทําได้ไม่ดี และกลัวเป็ นตัวถ่วงให้กบั เพื่อนคนอื่นๆ ในการทํากิจกรรม
หลังการทํากิจกรรมผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นว่า เกมที่นาํ มาเล่นในกิจกรรม เพิ่มความรู ้ดา้ นการออกแบบอยูใ่ นระดับ
สู ง สุ ด มากที่ สุด หลัง เข้า ร่ ว มผูเ้ รี ย นส่ ว นใหญ่ มี ความสนใจเกี่ ย วกับ งานออกแบบเพื่ อ การแสดงเพิ่ ม มากขึ้ น
เห็นความสําคัญของการดูงานความสําคัญของการวาดทางการสื่ อสาร รวมถึงระดับความรู ้ที่ได้เกี่ยวกับทักษะและ
พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะอยูใ่ นระดับสูงสุดทุกหัวข้อ จากเดิมที่จะอยูใ่ นระดับกลางๆ
3) การเรี ยนรู ้ ผ่านเกม ก่ อนการทํากิ จกรรมผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีความสนใจที่ จะเข้าร่ วมเพราะจัด
กิจกรรมในรู ปแบบเกม แต่มีผเู ้ รี ยนบางคนที่รู้สึกว่าอาจไม่ได้ความรู ้จากการเล่นเกม แต่หลังการทํากิจกรรมพบว่า
ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นว่าเป็ นการสร้างทั้งความรู ้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน ทําให้อยากเรี ยน อยากเข้าร่ วม
กิ จกรรมมากขึ้ น ไม่เครี ยดและทําให้บรรยากาศ รู ้ สึกเข้าใจได้ง่าย ได้แสดงความคิ ดเห็ นและกล้าแสดงออก
สามารถเอาไปใช้กับการเรี ยนในรายวิชาอื่ นได้ ทําให้มีสมาธิ อยู่กับการเรี ยน มากกว่าการฟั งคําบรรยายหรื อ
ทํากิจกรรมอื่นๆ
4) การเรี ยนรู ้ รูปแบบออนไลน์ ก่ อนเรี ยนพบว่าผูเ้ รี ยนมีอคติ กับรู ปแบบการเรี ยนออนไลน์เป็ น
จํานวนมาก แต่หลังการทํากิจกรรมพบว่ามีความคิดเห็นว่าหากมีกิจกรรมบ่อยขึ้น การเรี ยนออนไลน์จะไม่น่าเบื่อ
ทําให้อยากเข้าเรี ยน เปลี่ยนจากแง่ลบในการเรี ยนออนไลน์ได้มาก แก้ปัญหาในเรื่ องสมาธิ ส้ นั ได้ดี เพราะกิจกรรม
นี้ทาํ ให้ได้รู้จกั กับเพื่อนๆ หลายคน ช่วยลดอาการเบื่อหรื อเครี ยดได้
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7. สรุ ป

จากแนวทางในการสร้างเกมการเรี ยนรู ้และศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวกับทักษะการออกแบบขั้นพื้นฐานใน
รู ปแบบออนไลน์ โดยใช้ IMTEAC Model เป็ นแนวทางในการเรี ยนการสอน ผูเ้ ขียนได้สร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ชื่อ The Dungeon โดยออกแบบตามแนวคิดการออกแบบการเรี ยนรู ้ผา่ นเกมมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมพื้นฐาน
การออกแบบขั้นต้น จากการทํากิจกรรมทั้งหมด 6 ประตูตามการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานการออกแบบ โดยต้องสนับสนุน
กับเครื่ องมือที่โปรแกรม ZOOM สามารถทําได้ ไม่วา่ จะเป็ น เกมการเปิ ดป้ าย เกมวาดรู ปสลับเขียน เกมจับคู่ป้าย
เกมทายใจภาพและสี การสั่งการวาดรู ปตามเงื่ อนไข และการทบทวนความรู ้ ด้วยการถามสอบผลการเรี ยนรู ้
นําไปใช้ในการปรับพื้นฐานกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาสื่ อสารการแสดง ทั้งหมด 146 คน ให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
ผูเ้ ขี ย นได้มี ก ารนํา ขั้นตอนการจัดการความรู ้ ด้ว ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ผ่า นเว็บบล็อก (IMTEAC)
โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วง มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม คือ 1) ขั้นนํา ได้แก่ ขั้นเตรี ยมความพร้อมก่อนเริ่ มเรี ยนรู ้ และ
สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ขียนได้มีการชี้แจงความสําคัญของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การอธิ บายรู ปแบบการนํา
เกมมาใช้ในการจัดกิจกรรม ผ่านการสร้างแบบสอบถามก่อนทํากิจกรรม เพื่อสอบถามช่วงเวลาที่ผเู ้ รี ยนสะดวกเข้า
ร่ วม ทักษะพื้นฐานความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการออกแบบของผูเ้ รี ยน รวมถึงการเตรี ยมกิจกรรมเกม เครื่ องมือ ด้านส่วน
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ด้านระบบบริ หารและจัดการเรี ยนรู ้ และด้านการประเมินผล ในกระบวนการสร้างสรรค์
กิจกรรม ผูเ้ ขียนได้สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ผ่านการสร้างเลือกสถานการณ์ (Themes) คล้ายเกมผ่านด่านเพื่อ
กระตุน้ ผูเ้ รี ยน โดยใช้ภาพประกอบ การเล่าเรื่ องราว เพลงประกอบให้เหมือนกําลังจะเตรี ยมตัวเล่นเกม 2) ขั้นสอน
ได้แ ก่ ร่ ว มถ่ า ยทอดประสบการณ์ เ ดิ ม ร่ ว มต่ อ ยอดประสบการณ์ ใ หม่ โดยในแต่ ล ะกิ จ กรรมมี ก ารแบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อพัฒนาเป็ นหัวข้อสําคัญในการปรับพื้นฐานการออกแบบได้ ไม่วา่ จะเป็ น
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) ทักษะการวาดรู ป (Drawing) ประวัติศาสตร์ทางศิลปะ (History of Arts) การสื่ อสารด้วยภาพ
(Mood & Tone) ส่ ว นประกอบของการออกแบบ (Elements of Design) และการนํา เสนองาน (Presentation)
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ นักออกแบบควรให้ความสําคัญ อย่างมาก และการแบ่ งปั นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติ จ ริ ง
การทํางานเป็ นทีมเพื่อการแข่งขันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุ่มผูเ้ รี ยนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแผนการดําเนิ นการ
การระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยโจทย์ที่ทา้ ทาย และ 3) ขั้นสรุ ป ได้แก่ ประมวลสรุ ปผล
กลัน่ องค์ความรู ้ ผูเ้ ขียนได้มีการประมวลสรุ ปผล เพื่อทบทวนและประมวลความคิด ความรู ้สึกและประสบการณ์ที่
ได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต้ งั แต่ตน้ เกม คล้ายเป็ นการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนจากการทํา
กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์จากการทํากิจกรรม พบว่านักศึกษาสนุกกับการเรี ยนรู ้ผ่านเกมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบออนไลน์
เป็ นการละลายพฤติกรรมและได้รู้จกั เพื่อนมากขึ้น ด้านการเรี ยนรู ้ดา้ นงานออกแบบ มีความคิดเห็นว่า เพิ่มความรู ้
ด้านการออกแบบได้เป็ นอย่างดี เพิ่มความสนใจเกี่ ยวกับงานออกแบบมากขึ้ น เห็ นความสําคัญของพื้ น ฐาน
การออกแบบรู ปแบบต่างๆ สําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นเกม สามารถสร้างทั้งความรู ้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน
ทําให้อยากเข้าร่ วมกิจกรรมมากขึ้น ช่วยลดอาการเบื่อหรื อเครี ยดได้และทําให้บรรยากาศในการเรี ยนดีข้ ึน ทําให้
ได้รู้จกั กับเพื่อนๆ หลายคนมากขึ้นจากการได้แสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออก เปลี่ยนทัศนคติของการเรี ยน
ออนไลน์จากแง่ลบได้หากมีการนํากิจกรรมนี้ไปใช้ในการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
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8. ข้ อเสนอแนะ

1) การปรับรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็ นสิ่ งที่ ผูส้ อนพึ่งปฏิ บัติ เพราะนอกจากจะสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยน ยังทําให้การสอนตรงตาม
วัตถุประสงค์ได้มากยิ่งขึ้น การใช้ข้ นั ตอนการจัดการความรู ้ดว้ ยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผ่านเว็บบล็อก (IMTEAC)
ช่วยเน้นการส่งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ลดภาวะความกดดันทางการเรี ยน กระตุน้ การเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนแม้จะเป็ นในรู ปแบบของการเรี ยนออนไลน์
2) ปั จจัยสําคัญคือจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม ส่ งผลกับการดําเนิ นการของผูจ้ ดั เพราะหากมี ผูเ้ ข้าร่ วม
จํานวนมาก การควบคุม การดูแล และการจัดการจะเป็ นไปยากมากขึ้น การจัดกิจกรรมทุกครั้งต้องทราบจํานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมที่แน่นอน เพื่อเตรี ยมการสําหรับทีมงาน และการแยกห้องร่ วมกิจกรรม ระยเวลาในการจัดกิจกรรมควร
อยูใ่ นช่วงเวลาเรี ยนปกติ ไม่ควรเช้าหรื อคํ่าจนเกิดไป เพราะผูเ้ รี ยนอาจเกิดความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมอื่นๆ ได้
3) การออกแบบเรื่ องราวและภาพประกอบต่างๆ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ และรู ้สึกว่าตนเองกําลัง
เล่นเกมอยู่ในสถานการณ์ น้ นั จริ งๆ ผูท้ าํ กิ จกรรม ต้องเตรี ยมตัวและวางแผนกับที มงานทั้งหมด มี การซ้อมคิว
ให้ขอ้ มูลความรู ้ กฎกติกาเพื่อให้ทิศทางในการดําเนิ นตรงกันมากที่ สุด โดยเกมทั้งหมดสามารถปรับไปใช้ใน
การเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ได้เช่นกัน
4) ดําเนิ นกิจกรรมต้องกระตุน้ ผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดเวลา ผ่านการเรี ยกชื่อ การกระตุน้ ให้ช่วยตอบคําถาม และ
ยํ้า เสมอว่า การตอบไม่ มี ผิ ด ถู ก คํา ถามต้อ งเป็ นปลายเปิ ดเสมอ เพื่ อ ลดความรู ้ สึ ก ผิ ด ของผูเ้ รี ย น กล้อ งและ
ไมโครโฟน เป็ นอีกเครื่ องมือสําคัญของการทํากิจกรรม เนื่ องจากเป็ นตัวช่วยในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน ดังนั้นต้องมีการแจ้งผูเ้ รี ยนล่วงหน้าในการเตรี ยมอุปกรณ์ หากผูเ้ รี ยนไม่เปิ ดกล้อง ผูส้ อนก็ไม่เห็ น
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ หรื อไม่มีไมค์ก็จะไม่สามารถมีส่วนร่ วมได้ ที่ผเู ้ รี ยนสามารถมีส่วนร่ วมได้
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จุดประกายแนวคิดของผูส้ ร้างสรรค์ โดยนําผ้าปาเต๊ะที่ เป็ นผ้านุ่ งเฉพาะถิ่นทางภาคใต้มาใช้เป็ นวัสดุเตรี ยมพื้น
นัยสําคัญของผ้าปาเต๊ะเปรี ยบเสมือนตัวแทนของแม่ แทนความรัก ความคิดถึง ความระลึกถึงครอบครัว นํามาเป็ น
ส่วนหนึ่งของการเตรี ยมพื้นผลงาน “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้าร่ วมสมัย” นําเสนอเรื่ องราว
แรงบันดาลใจจากครอบครัววิถีชีวิตชาวใต้ แสดงออกถึงความสุขความผูกพัน โดยถอดบันทึกรู ปทรงจากความทรงจํา
พร้อมปรับลดทอนเป็ นลายเส้น และผูกประกอบลายในแบบศิลปะไทย เพื่อบันทึกกลิ่นอายจากความงามของวิถีชีวติ
สร้างสัญญะทางความงามของรู ปร่ าง และ รู ปทรงในแบบเฉพาะตน ผ่านมุมมองอันพิเศษของผูส้ ร้างสรรค์
คําสําคัญ: รักใส, ผ้าปาเต๊ะ, ลายรดนํ้าร่ วมสมัย

ABSTRACT
Objectives of this research 1) to study the influences of environment on Cleating Southern Batik
patterns. 2) to study the process of lamination by using Rak Sai technique, and 3) to develop contemporary
Lacquer work by using Rak Sai technique on Southern Batik. The Contemporary Lacquerware Painting is a work
has been through the processing of surface preparing by pressing "Rak Sai" (Lacquer) that is red. sticky and
transparent On it, made the surface' glossy and still shew the color of underlayment material. Ignite the creator’s
idea of using the Southern Batik which is an endemic southern fabric, the representation of mother's love and
family remembrance as surface material on “From Rok sai on Batik to Contemporary Lacquerware Painting”.
This piece of art presents the stories that inspired by southern family lifestyle through decording forms from
memories, reducing them into line and putting hem together in Thai art style to record the scent of beauty life
style to be aesthetics signs of unique shape and form from the special perspective of the creator.
Keywords: Rak Sai (Lacquer), Southern Batik, Lacquerware Painting
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

จิตรกรรมลายรดนํ้าเป็ นเทคนิคหนึ่งในกระบวนการงานช่างสิ ปปหมู่ประเภท “ช่างรัก” รัก หรื อ ยางรัก
ที่นาํ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานลายรดนํ้าสมัยโบราณประกอบด้วย รักนํ้าเกลี้ยง และ รักสมุก ยางรักมีลกั ษณะ
เป็ นยางเหนี ยว สามารถเกาะจับพื้นผิวของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ในการเตรี ยมพื้น หรื อ เคลือบพื้นผิวได้ดี ช่างสิ ปปหมู่
(2552) ได้ให้ความหมายว่า “รักใส เป็ นรักที่ ผ่านกรรมวิธีสกัดรั กนํ้าเกลี้ ยงให้ได้สีอ่อนจางลง และ มีเนื้ อรักที่
โปร่ งใสกว่ารักนํ้าเกลี้ยง ตั้งแต่สมัยโบราณมาใช้ รักใส ในการผสมสี ต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็ นรักสี ในงานจิตรกรรมรัก
สี หรื อลายกํามะลอ” (ย่อหน้าที่ 9)
ปั จจุบนั การสร้างผลงานลายรดนํ้าบนพื้นรักใสกําลังจะสู ญหาย เนื่ องจากรักใส ในประเทศไทยถูกผลิต
จากผูท้ ี่มีความชํานาญเฉพาะกลุ่ม มีวธิ ีการทางเทคนิคที่ซบั ซ้อนซึ่งสามารถผลิตได้นอ้ ยลง และ ขาดการพัฒนาสื บ
ทอดการสร้างผลงานลายรดนํ้าบนพื้นรักใส เกิดเป็ นที่มาของผลงานการสร้างสรรค์ “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งาน
สร้างสรรค์ลายรดนํ้าร่ วมสมัย” เป็ นงานทดลองกระบวนการเตรี ยมพื้นรองรับการเขียนลายรดนํ้าในแบบเฉพาะตน
ของผูส้ ร้างสรรค์ หยิบยกผ้าปาเต๊ะโดยมีนยั สําคัญของผูส้ ร้างสรรค์เปรี ยบเสมือนผ้าที่เป็ นตัวแทนของแม่ แทน
ความรัก ความคิดถึง ความระลึกถึงครอบครัว นํามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเตรี ยมพื้นผลงาน “รักใส” มีคุณสมบัติ
โปร่ งใสกว่ารั กนํ้าเกลี้ ยง แต่ยงั คงมี สีน้ าํ ตาลแดงอ่อน ทาเครื อบลงบนผ้าปาเต๊ะที่ ถูกปูทบั บนพื้นไม้อีกชั้นใน
กระบวนการเตรี ยมพื้นลายรดนํ้า ผูส้ ร้างสรรค์สะท้อนเนื้อหาเรื่ องราวความทรงจํา ความผูกพันจากครอบครัว จาก
ประสบการณ์ตรงที่ มีครอบครัวอาศัยอยู่ในภาคใต้ เกิ ดเป็ นความตระหนักถึงคุณค่าทางความงาม ความสุ ขและ
ความเรี ยบง่ายในวิถีพ้ืนบ้านทางภาคใต้ ก่อเกิดเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดความทรงจํา
อันมีค่าเหล่านั้น ผ่านอารมณ์ บอกเล่าเรื่ องราว ความรู ้สึก จากลายเส้นของจินตนาการในความงามที่ความผูกพัน
ของวิถีชีวติ พื้นถิ่นทางภาคใต้ ผ่านการปรับลดทอนรู ปทรงของวัตถุ รู ปทรงจากธรรมชาติ สิ่ งของเครื่ องใช้ รวมไป
ถึงวิถีจากการดํารงชีวติ ถอดออกมาในรู ปแบบของลายเส้นและผูกประกอบลายในลักษณะศิลปะไทย สร้างสัญญะ
ทางความงาม ของรู ปร่ างและรู ปทรงตามแบบเฉพาะตน
การสร้างสรรค์ผลงาน “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้าร่ วมสมัย” โดยการเตรี ยมพื้น
ด้วยผ้าปาเต๊ะ ผ่านกระบวนการเครื อบด้วยรักใสเพื่อเป็ นพื้นรองรับผลงานในเทคนิคลายรดนํ้า ผ้าปาเต๊ะที่ผา่ นการ
ทาเครื อบด้วยรักใส ทําให้เกิดสี สนั และลวดลายของผ้าที่ชดั เจนเพิ่มเสน่ห์ของงานลายรดนํ้าในรู ปแบบใหม่ ผลงาน
สร้างสรรค์มีการใช้ทองทองคําเปลว และ ฝุ่ นทองวิทยาศาสตร์ให้ค่านํ้าหนักหลายเฉดสี ผสมผสานกับการปรับค่า
ของพื้นชิ้นงานบางส่ วนด้วยวิธีการผสมทางงานจิตรกรรมสี อะคริ ลิค จากรับแรงบันดาลใจของวิถีชีวติ ทางภาคใต้
ศิลปวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพที่คอยหล่อเลี้ยงครอบครัว นําเสนอความประทับใจ ความสุขและความทรง
จํา ในรู ปแบบศิลปะไทยเทคนิคลายรดนํ้าร่ วมสมัย เพื่อบันทึกกลิ่นอายความงามของวิถีชีวติ ผ่านมุมมองอันพิเศษ
ของผูส้ ร้างสรรค์ กระตุน้ เตือนให้เห็นถึงคุณค่า อัตลักษณ์ของความงามเฉพาะถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อการศึกษาสภาพแว้ดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าปาเต๊ะ
2. เพื่อศึกษากระบวนการเคลือบด้วยเทคนิครักใส
3. เพื่อพัฒนาผลงานลายรดนํ้าร่ วมสมัยด้วยพื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ
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3. ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วย
3.1 ด้านเทคนิ คในการสร้างสรรค์ เป็ นกระบวนการทางศิลปะไทยเทคนิ คลายรดนํ้า การเตรี ยมพื้นผ้า
ปาเต๊ะ ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยรักใสเพื่อเป็ นพื้นรองรับผลงานในเทคนิ คลายรดนํ้า ผ้าปาเต๊ะที่ผ่านการทา
เคลือบด้วยรักใสยังให้สีสันและลวดลายของผ้าที่ชดั เจน ผสมผสานกับการปรับค่าของพื้นชิ้นงานบางส่ วนด้วย
วิธีการผสมทางงานจิ ตรกรรมสี อะคริ ลิค เขี ยนลายด้วยนํ้ายาหรดาลลงรั กปิ ดทองรดนํ้า มี ความพิเศษโดยจะ
มองเห็ น ตัว พื้ น ของชิ้ น งานจริ ง เป็ นสี จ ากวัส ดุ ร องรั บ ด้า นล่ า ง ผสมกับ การใช้แ ผ่น ทองคํา เปลวและผงทอง
วิทยาศาสตร์สร้างค่านํ้าหนักในชิ้นงานที่มีลกั ษณะเฉพาะตนของผูส้ ร้างสรรค์
3.2 ด้านรู ปแบบผลงานสร้างสรรค์ ปรับลดทอนรู ปทรงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในเรื่ องราวที่ประทับใจใน
ความทรงจํา ข้าวของเครื่ องมือเครื่ องใช้ พืชพรรณ และวิถีชุมชน เป็ นต้น ถอดลายเส้นและผูกประกอบลายในแบบ
ศิ ลปะไทย สร้างสัญญะทางความงาม ของรู ปร่ างและรู ปทรงตามจิ นตนาการของผูส้ ร้างสรรค์ เป็ นผลงานงาน
สร้างสรรค์ 2 มิติในรู ปแบบศิลปะไทยร่ วมสมัย
3.3 ด้านเนื้ อหาเรื่ องราว แสดงออกถึงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา การประกอบอาชี พ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ รวมถึงความเชื่ อของครอบครัวที่ ผูส้ ร้างสรรค์ประทับใจ
ในการดํารงชีวติ ของครอบครัวในภาคใต้

4. นิยามศัพท์ เฉพาะทีใ่ ช้ ในการสร้ างสรรค์

รักใส หมายถึง รัก หรื อ ยางรักที่มีลกั ษณะโปร่ งใส ยางรักมีความเหนียว เมื่อใช้ทาหรื อเคลือบผิวชิ้นงาน
จะให้ความรู ้สึกมันเงา มีความใสและมองเห็นพื้นผิวด้านล่าง “รักใส” ที่นาํ มาใช้ในงานสร้างสรรค์เป็ นรักแท้จาก
หมู่ บ้า นที่ มี ก ารผลิ ต รั ก ของเชี ย งใหม่ ผ่ า นกระบวนการและขั้น ตองการกรอง รั ก ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะตาม
ความเชี่ยวชาญของช่าง นํามาเป็ นวัสดุทาเคลือบบนผ้าปาเต๊ะเพื่อเป็ นพื้นผิวรองรับในการเขียนลายรดนํ้า ความใส
ของรักจึงทําให้มองเห็นลายผ้าเป็ นพื้นลายรดนํ้า
ผ้ าปาเต๊ ะ หมายถึ ง ผ้าที่ มีลกั ษณะเฉพาะทางภาคใต้ เป็ นผ้านุ่ งของแม่ที่ใช้สวมใส่ ประจํา นํามาแทน
ความทรงจําที่ประทับใจต่อครอบครัว
ลายรดนํ้าร่ วมสมัย หมายถึง เทคนิ คการเตรี ยมพื้นรองรับการสร้างงานลายรดนํ้าที่มีความพิเศษ โดยจะ
มองเห็ นตัวพื้นของชิ้นงานจริ งเป็ นสี ของวัสดุรองรับด้านล่าง เขียนลายด้วยนํ้ายาหรดาลปิ ดทองรดนํ้า ผสมกับ
การใช้แผ่นทองคําเปลวและผงทองวิทยาศาสตร์ สร้ างค่านํ้าหนักในชิ้ นงานที่ มีล ักษณะเฉพาะ แสดงออกถึ ง
เรื่ องราววิถีชีวิตชาวใต้ ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ศิ ลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประกอบอาชี พ และเครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ ผูกประกอบลายเป็ นเรื่ องราวผ่านจินตนาการ ในรู ปแบบเฉพาะของผูส้ ร้างสรรค์
สั ญญะทางความงาม หมายถึ ง รู ปร่ างรู ปทรงของวิถีชี วิต ชาวใต้จากสภาพแว้ด ล้อ มที่ มี อิทธิ พ ลต่ อ
การสร้างสรรค์ ในมุมมองความงามของผูส้ ร้างถูกแทนค่าความประทับใจออกมาเป็ นลายเส้นที่เรี ยบง่าย

5. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

5.1 อิทธิพลจากวิถีชีวติ ในภาคใต้
5.1.1 ศิ ลปวัฒนธรรม การสร้างบ้านเรื อนทางภาคใต้ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประเพณี
ท้องถิ่นอาหารพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงและการแต่งกาย รวมพิธีกรรมและความเชื่อ
1589

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

5.1.2 วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมของการตั้งถิ่นฐานทางภาคใต้ ส่ งผลให้มีการประดิ ษฐ์เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ในการประกอบอาชีพ การสร้างบ้านเรื อน การเลี้ยงสัตว์
5.1.3 พืชพันธุ์พฤกษา ทางภาคใต้ ได้แก่ ยางพารา, ปาล์มนํ้ามัน, เงาะ, ทุเรี ยน, มังคุด, ลองกอง,
มะม่วงหิ มพานต์, ลางสาด, สะตอ, มะพร้าว, ผักกูด, ต้นจาก, ดอกบัวผุด และอื่นๆ อีกมากมาย
5.2 อิทธิพลจากแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
5.2.1 แรงดลใจและแรงดลบันดาลใจ หมายถึ ง สิ่ งที่ เป็ นทั้งนามธรรมหรื อรู ปธรรมที่ ก่อให้เกิ ด
ความคิดความรู ้สึกมากระตุน้ เร้าให้สร้างเป็ นงานศิลปะ (กําจร สุนพงษ์ศรี 2559: 151)
5.2.2 ทฤษฎี ความงาม อิมมานู เอล คานท์ (Immanuel Kant) กล่าวไว้ว่า ความงามไม่ได้เป็ นมโนทัศน์
แต่ความงามเป็ นความรู ้สึกพึงพอใจที่เกิดขึ้นในตัวผูท้ ี่รับรู ้สิ่งสุ นทรี ยะนั้น และในทรรศนะของค้านท์ การตัดสิ น
ทางสุนทรี ยะ (aesthetic judgement) ทุกชนิดนั้นเป็ นการเน้นที่ความพึงพอใจ
5.2.3 ทฤษฎี สัญญะวิทยา ของ เดอ โซซู ร์ (F. de Saussure) วิเคราะห์ทฤษฎี สัญญะ ทฤษฎี บุคลิ ก
ทฤษฎี รูปทรง วิเคราะห์ เนื้ อหา อารมณ์ ตี ความ ความรู ้ สึก ความคิ ด คิ ดวิเคราะห์ ประสบการณ์ ความเข้าใจ
จิ นตภาพสมมุติ สัญญะ ต่างๆ ที่ ศึกษาเป็ นส่ วนย่อยเพื่อนํากลับมาศึ กษาดูความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยย่อ ยกับ
หน่ วยใหญ่ ให้เกิ ดความสําคัญกับตัวเชื่ อ มเพื่อศึ กษาโครงสร้ างนิ ยมที่ จะมองสิ่ งที่ ต ้องการในรู ปของสัญ ญะ
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554, หน้า 90)
5.2.4 หลัก การจัดองค์ป ระกอบศิ ล ปะ ทัศ นธาตุ คื อ มู ล ฐานหรื อ สิ่ งสํา คัญที่ ง านทัศนศิ ลป์ ต้อง
นํามาใช้สร้างสรรค์สร้างงาน ได้แก่ เส้น (Line) สี (Color) รู ปร่ างและรู ปทรง (Shape & From) แสงและเงา (Light
and Shade) พื้นผิว (Texture) ที่ ว่าง (Space) ซึ่ งทั้งหมดล้วนเป็ นปั จจัยสําคัญทางทัศนธาตุสาํ หรับการสร้างงาน
(กําจร สุนพงษ์ศรี , 207-208)
5.3 อิทธิพลทีไ่ ด้ รับจากงานศิลปกรรม
5.3.1 อิ ทธิ พลที่ ได้รับจากศิ ลปิ น ทิ นกร กาษรสุ วรรณ วิถีชีวิตความเป็ นชนบท สัญลักษณ์ จ าก
ผลผลิ ตทางการเกษตรต่างๆเป็ นตัวแทนความเป็ นไทยพื้นบ้านแบบชนบทในวิถีที่เรี ยบง่ าย สิ ทธิ โชค วิเชี ยร
สะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง รากเหง้า ของวิ ถี ชี วิ ต แสดงถึ ง ความเรี ย บง่ า ย สมถะ สุ ข สงบ และพอเพี ย ง Mr. Doodle
การจินตนาการและการออกแบบลายเส้นเป็ นเรื่ องราว ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน
5.3.2 อิทธิ พลที่ ได้รับจากงานศิ ลปกรรม ผลงานศิ ลปกรรมประณี ตศิ ลป์ ศิ ลปะลายนํ้าสมัยอยุธยา
เครื่ องถมนคร ภาพเขียนสี ผา แต้มวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคจับปลาและล่าสัตว์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จิตรกรรม
ของอียปิ ต์ แสดงสัญลักษณ์มากว่าแสดงความเหมือนจริ งตามธรรมชาติ
ผูส้ ร้างสรรค์นาํ สาระสําคัญดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่มาของลวดลายและลดทอนเป็ น
ลายเส้นของลวดลายในการสร้างสรรค์ผลงาน “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้าร่ วมสมัย”
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6. กรอบแนวคิดในการสร้ างสรรค์
กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์
ข้อมูลอิทธิพลที่ศึกษา

กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

อิทธิพลจากวิถีชีวติ ในภาคใต้
- ศิลปวัฒนธรรม
- สภาพแวดล้อม
- การประกอบอาชีพ

- เก็บข้อมูลแรงบันดาลใจจากสถานที่จริ ง
- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างผลงาน
ศิลปกรรมรู ปแบบต่างๆ
- ถอดลายเส้นรู ปทรงจากแรงบันดาลใจที่ศึกษา
สร้างรู ปแบบ ทาง สัญญะเฉพาะตน
- สร้างแบบร่ าง (sketch) เพื่อนําไปเป็ นต้นแบบ
ในการสร้างสรรค์

อิทธิพลจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
- แนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะกับความ
บันดาลใจ
- ทฤษฎีความงาม
- ทฤษฎีสญ
ั ญะวิทยา

สร้างสรรค์ผลงานจริ งด้วยเทคนิคลายรดนํ้า การ
เตรี ยมพื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม
- อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิ น
- อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

พัฒนาความสมบูรณ์ในกระบวนการสร้างสรรค์ ให้
เป็ นลักษณะเฉพาะตน

ผลงานสร้างสรรค์ “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้าร่ วมสมัย”

7. วิธีดําเนินการวิจัย

7.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผลงานสร้างสรรค์ “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้าร่ วมสมัย” ผูส้ ร้างสรรค์เก็บข้อมูล
อิทธิ พลจากวิถีชีวิตพื้นถิ่นทางภาคใต้ ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิ ลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประกอบ
อาชี พ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ รวมถึงความเชื่ อของครอบครัวทางภาคใต้ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการถ่ายภาพ ศึ กษา
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปรับลดทอนรู ปทรงเป็ นลายเส้นและผูกประกอบลายในแบบศิลปะไทย สร้างสัญญะ
ทางความงามของรู ปร่ างและรู ปทรงตามแบบเฉพาะตน
7.2 กําหนดแนวทางการสร้ างสรรค์ ผลงาน
7.2.1 ขั้นตอนการสร้ างภาพร่ าง
ขั้นตอนการสร้างภาพร่ าง เป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการประมวลแนวความคิดและจินตนาการ
จากความรู ้สึกที่ ได้สัมผัสและใกล้ชิดในวิถีชีวิตของครอบครัว ผูส้ ร้างสรรค์ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางความงาม
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ความสุ ข ความอบอุ่น และความเรี ยบง่าย นํามาสู่ การเก็บข้อมูลบันทึ กภาพและบันทึกเรื่ องราว ลดทอนรู ปทรง
ออกมาเป็ นลายเส้นภาพร่ างผลงาน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างภาพร่ าง
ที่มา: ผูส้ ร้างสรรค์ (2564)
7.2.2 ขั้นตอนการเตรียมพื้น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเตรี ยมพื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ
(ก) ขั้นตอนการปูพ้นื ไม้กระดานด้วยผ้าปาเต๊ะและวาดโครงสร้างรู ปทรงด้วยสี อะคริ ลิค
(ข) ทาเคลือบด้วยรักใสทิ้งไว้จนแห้งแล้วขัดให้ได้ความหน้าที่ตอ้ งการ ทาเคลือบด้วยรักใสอีกครั้ง
(ค) ทาด้วยสี ขาวอะคิลิคบางๆ ในส่วนของพื้นหลัง ขัดพื้นสี ขาวด้วยกระดาษทรายอีกครั้งให้เห็นลายผ้าจางๆ
ที่มา: ผูส้ ร้างสรรค์ (2564)
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7.2.3 ขั้นตอนการเตรียมนํา้ ยาหรดาล

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเตรี ยมนํ้ายาหรดาล
(ก) นําฝักส้มป่ อยไปต้ม,ยางกระถินณรงค์ไปต้ม แยกเป็ นสารประกอบ 2 ตัวในการเตรี ยมผสมนํ้ายา
(ข) หรดาลหิ นบดละเอียดกับหิ นหัด แช่น้ าํ ทิ้งไว้หลายวันริ นนํ้าออกและทําเช่นเดิม 3 ครั้ง เพื่อลดความเค็ม
(ค) ผสมหรดาลกับนํ้าฝักส้มป่ อยและกาวกระถินณรงค์เข้าด้วยกันด้วยโกร่ งบดยา
ทดสอบนํ้ายาหรดาลโดยการลองเขียนเส้นบนพื้นของชิ้นงานรอแห้งใช้ผา้ เช็ดแล้วไม่หลุดออก
ที่มา: ผูส้ ร้างสรรค์ (2564)
7.2.4 ขั้นตอนการสร้ างสรรค์

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์
(ก) ทําความสะอาดพื้นรักด้วยดินสอพอง เขียนลายด้วยนํ้ายาหรดาล
(ข) เขียนลายและถมพื้นด้วยนํ้ายาหรดาล ในส่วนที่จะปิ ดด้วยทองคําเปลว
(ค) เช็ดรักปิ ดทองรดนํ้า (และทําซํ้าจาก ข-ค ในส่วนที่ทาํ การปิ ดผงทองวิทยาศาสตร์)
(ง) ผลงานสมบูรณ์ “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้าร่ วมสมัย”
ที่มา: ผูส้ ร้างสรรค์ (2564)
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8. การวิเคราะห์ ข้อมูล

8.1 สรุ ปข้ อมูลอิทธิพล ซึ่ งเป็ นที่มาของผลงานวิจยั สร้างสรรค์ “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่ งานสร้างสรรค์
ลายรดนํ้าร่ วมสมัย” ผูส้ ร้างสรรค์ได้ใช้ขอ้ มูลอิทธิ พลจากวิถีชีวติ พื้นถิ่นทางภาคใต้ ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม วิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ รวมถึงความเชื่อของครอบครัวทางภาคใต้
โดยผูส้ ร้างสรรค์นาํ ข้อมูลดังกล่าวมาถอดเป็ นต้นแบบลายเส้นสู่ผลงานสร้างสรรค์ สรุ ปได้ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางสรุป ตัวอย่างการถอดรู ปต้นแบบเป็ นลายเส้นสู่ผลงานสร้างสรรค์
ที่มาของลาย

ภาพต้ นแบบ

ถอดรู ปแบบเป็ นลายเส้ น

ไก่บา้ น

ผลมะม่วงหิ มพานต์

ฝักสะตอ

ดอกบัว

หม้อหุงข้าว

ผักกูด

แผ่นยางพารา

โอ่ง
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ที่มา : ผูสรางสรรค (2564)

ภาพที่ 5 ผลงาน “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้าร่ วมสมัย”
ที่มา : ผูส้ ร้างสรรค์ (2564)

9. ผลการวิจัย

ผลงาน“พื้ น รั ก ใสบนผ้า ปาเต๊ะ สู่ ง านสร้ า งสรรค์ล ายรดนํ้า ร่ ว มสมัย ” มี ที่ ม าของลายประกอบด้วย
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวติ ชุมชน พืชพันธุ์พฤกษาทางภาคใต้ ส่วนกระบวนการสร้างสรรค์น้ นั เริ่ มจาก การเตรี ยมพื้น
ลายรดนํ้าในลักษณะเฉพาะของผูส้ ร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเตรี ยมพื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ พื้นรักใสมีผิวที่มนั เงา
และเป็ นพื้นที่ สามารถมองเห็ นลายของผ้าปรากฏอยู่ดา้ นล่างผลงาน ใช้หลักทฤษฎี ความงามทางสุ นทรี ยะและ
ความพึงพอใจจากแรงบันดาลใจในวิถีชีวติ ของครอบครัว นําเสนอในเรื่ องราวความสุข ความงาม ความประทับใจ
ความเรี ยบง่ายที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของวิถีชีวิตชาวใต้ ผ่านรู ปร่ าง รู ปทรงจาก ธรรมชาติ ศิ ลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาของภาคใต้ ปรับลดทอนรู ปทรงสร้างสัญญะทางความงามอันพิเศษเฉพาะตนของผูส้ ร้ างสรรค์
ด้วยเทคนิ ควิธีการลายรดนํ้าที่ ตรงกับความต้องการของผูส้ ร้ างสรรค์ ในการแสดงออกถึ งอัตลักษณ์ ความงาม
เฉพาะถิ่นทางภาคใต้ที่ครงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม

10. อภิปรายผล

ผลงาน“พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่ งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้าร่ วมสมัย” ถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการวิจยั
สร้างสรรค์ การเตรี ยมพื้นลายรดนํ้ารู ปแบบใหม่ จากเดิมในสมัยโบราณมีการเตรี ยมพื้นลายรดนํ้าที่มีสีดาํ มาจากสี
ของรักสมุกผสมกับรักนํ้าเกลี้ยง และ พื้นลายรดนํ้าสี แดงชาติน้ นั ที่มีข้ นั ตอนการเตรี ยมพื้นด้วย “รักใส” ผสมสี แดง
ชาติเป็ นลักษณะของ“รักสี ”ในการเตรี ยมพื้น ผูส้ ร้างสรรค์เล็งเห็นว่า “รักใส” มีคุณสมบัติของเนื้อรักที่โปร่ งใสกว่า
รั ก นํ้า เกลี้ ย ง เป็ นรั ก ที่ ผ่า นกรรมวิธี ส กัดรั ก นํ้า เกลี้ ย งให้ไ ด้สี อ่ อนจางลง เมื่ อ ทาหรื อ เครื อ บลงบนวัส ดุ จะให้
ความรู ้สึกโปร่ งใสมันเงา มีความแข็งแรงคงทนและมองเห็นสี ของพื้นผิวด้านล่าง นํามาสู่ กระบวนการสร้างพื้นลาย
รดนํ้ารักใสบนผ้าปาเต๊ะ
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ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ นาํ หลักทฤษฎี ความงาม อิมมานู เอล คานท์ (Immanuel Kant) ที่ กล่าวไว้วา่
“ความงามเป็ นความรู ้สึกพึงพอใจที่เกิดขึ้นในตัวผูท้ ี่รับรู ้ส่ิ งสุนทรี ยะนั้น”ถ่ายทอดการรับรู ้ถึงความรู ้สึกความพึงใจ
สะท้อนเนื้ อหาเรื่ องราวความทรงจํา ความผูกพันจากครอบครัว จากประสบการณ์ตรงที่มีครอบครัวทางภาคใต้
หยิบยก “ผ้าปาเต๊ะ”โดยมี นัยสําคัญของผูส้ ร้างสรรค์ เปรี ยบเสมือนผ้าที่ เป็ นตัวแทนของแม่ แทนความผูกพัน
ความระลึกถึงครอบครัว เป็ นสื่ อในการสร้างสรรค์จิตรกรรมลายรดนํ้าร่ วมสมัย ผูส้ ร้างสรรค์ตระหนักถึงความงาม
จากธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม วิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ และการสร้างเครื่ องมือเครื่ องใช้
รวมถึ งความเชื่ อของครอบครั ว เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์นําเสนอความสุ ขที่ เรี ยบง่ า ยในวิ ถี ชี วิต
จากการศึกษาศิลปิ นได้รับอิทธิ พลต่อการสร้างสรรค์ทางด้านความคิดและรู ปแบบการแสดงออก ด้วยแรงบันดาลใจ
จากรากเหง้าวิถีชีวิตของครอบครัวชนบท ปรับลดทอนรู ปทรงเป็ นลายเส้นสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการส่ วนตน
ตามหลักสัญญะวิทยา การผูกประกอบลวดลายตามลักษณะศิลปะไทยสร้างสัญญะทางความงามของรู ปร่ างและ
รู ปทรงตามแบบเฉพาะตน ด้วยกระบวนการเทคนิคลายรดนํ้าร่ วมสมัยเขียนลายด้วยนํ้ายาหรดาลและลงรักปิ ดทอง
รดนํ้า สี ของทองคําเปลวที่ใช้ในการสร้างสรรค์ให้ความรู ้สึก มัน เงา และ วาว มีความสว่าง อร่ ามเมื่อกระทบกับ
แสง เพื่อถ่ายทอดความสุข ความงาม ความประทับใจ ความเรี ยบง่ายที่เป็ นเอกลักษณ์ของวิถีชีวติ ชาวใต้
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ในวงการศิลปะร่ วมสมัย นําความรู ้น้ นั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการสร้างสรรค์
และพัฒนาผลงานทางด้านศิลปะ เผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ชุด “พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้า
ร่ วมสมัย” ออกสู่ สาธารณชน กระตุน้ เตือนให้สังคมและผูท้ ี่มีความสนใจได้ตระนักเห็นถึงคุณค่า อัตลักษณ์ของ
ความงามเฉพาะถิ่นซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

11. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) รักใสมีคุณสมบัติที่โปร่ งใส มีความคงทนสามารถเกาะยึดติดวัสดุได้ดี สามารถเคลือบวัสดุอื่นๆ
เพื่อเป็ นการเตรี ยมพื้นลายรดนํ้าได้
(2) อากาศร้อนทําให้รักแห้งช้าหรื อไม่แห้ง อากาศชื้นทําให้พ้ืนรักแห้งได้ไว การสร้างงานให้มีค่า
นํ้าหนักทอง 2 นํ้าหนัก จะต้องเขียนลายและลงรักปิ ดทองแยกสี กนั ครั้งละนํ้าหนัก
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ผลงานสร้างสรรค์การเตรี ยมพื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะผสมวัสดุที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ ชาวใต้
เช่น เยือ่ ใบยางพารา กิ่งไม้ยางพาราเล็ก หรื ออื่นๆ นํามาสร้างเป็ นพื้นผลงานลายรดนํ้า
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การจัดทําวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบภาพต้นแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ดว้ ยโปรแกรมไอบิสเพนท์ x (2) ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ออกแบบลายเส้นสติ๊กเกอร์ ไลน์ดว้ ยโปรแกรม Desmos (3) จัดทําสติ๊กเกอร์
ไลน์ HELLO CLASSROOMS ในแอปพลิเคชันไลน์ครี เอทเตอร์ เมคเกอร์ (4) สํารวจความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาที่มีต่อสติ๊กเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ จะทําการสร้างแบบร่ างสติ๊กเกอร์
ไลน์ โดยมีแบบร่ างนักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย อาจารย์ชาย และอาจารย์หญิงอย่างละ 3 แบบ โดยให้ผตู ้ อบแบบ
สํารวจเลือกแบบละ 1 ตัว และวลีที่เหมาะสมกับการใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ โดยให้ผตู ้ อบแบบสํารวจเลือก คําพูดอาจารย์
และเลือกวลีของนักศึ กษาที่เหมาะสมที่สุด ไปสร้างชุดสติ๊กเกอร์ HELLO CLASSROOM ซึ่ งมีท้ งั หมด 24 แบบ
สํา รวจความพึ ง พอใจของอาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ HELLO CLASSROOMS โดยใช้ก ลุ่ ม
อาสาสมัครทั้งหมด 61 คน
ผลการศึกษาพบว่า ชุดสติ๊กเกอร์ ไลน์ HELLO CLASSROOMS ที่ใช้สมการในการสร้างด้วยโปรแกรม
Desmos ทั้งหมดจํานวน 24 แบบ ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ท้ งั หมด 3,499 สมการ และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึ กษาต่อสติ๊กเกอร์ ไลน์ HELLO CLASSROOMS ในด้านข้อความและการใช้ภาษา อยูใ่ นระดับ
มาก (x� = 4.80, S.D. = 0.49) ด้านรู ปลักษณ์ของสติ๊กเกอร์ อยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.76, S.D. = 0.53) ด้านการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร อยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.72, S.D. = 0.67) ส่ วนความคิดเห็นต่อการเลือกดาวน์โหลด
พบว่ากลุ่มอาสาสมัครส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.87) เลือกดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS
คําสําคัญ: สติ๊กเกอร์ไลน์, การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์, สมการของสติ๊กเกอร์ไลน์
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ABSTRACT

The purpose of this research were to ( 1) Design a prototype of LINE stickers with ibis Paint x.
(2) Use mathematical equations to design line stickers with Desmos program. (3) Make LINE stickers HELLO
CLASSROOMS in LINE Creators' Maker application. (4)Survey the satisfaction of teachers and students with
questionnaires. the study process is as follows: sketch of LINE stickers on 3 forms of female students, male
students, male teachers and female teachers. The respondents chose 1 of each type and chose the phrase suitable
for LINE stickers. the respondents chose 6 phrases for the LINE teacher Stickers and chose 6 phrases for LINE
Student Stickers. Conduct a satisfaction survey of A total of 61 teachers and students volunteered for LINE
stickers.
The results showed that 24 types of LINE stickers in the HELLO CLASSROOM used 3,499 math
equations with Desmos. and the satisfaction of teachers and students on LINE stickers HELLO CLASSROOMS
in terms of text and language used was a high level (x� = 4.80, S.D. = 0.49), in terms of the figurative LINE
stickers was a high level (x� = 4.76, S.D. = 0.53), in terms of the efficiency of communication was a high level
(x� = 4.72, S.D. = 0.67) Regarding the download selection, it was found that the majority of the volunteers (83.87
percent) chose to download the LINE stickers HELLO CLASSROOMS.
Keywords: Line Stickers, Line Stickers Designe, Line Stickers From Equation

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั นักเทคโนโลยีพฒั นาแอปพลิเคชันจํานวนมาก ทั้งการใช้เพื่อประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์ ประโยชน์
ทางการศึ กษา และประโยชน์ทางการสื่ อสาร ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ ใช้สําหรับการติดต่อสื่ อสาร เช่ น FACE
BOOK, MESSENGER, INSTAGRAM, TWITTER และ LINE จากประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ และ
สอบถามบุคคลที่ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า แอปพลิเคชันไลน์ มีความนิยม
ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์มีมากกว่าการใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งแอปพลิเคชันไลน์มีฟังก์ชนั ในการติดต่อสื่ อสาร
มากมาย ไม่ได้เป็ นเพียงรู ปแบบการพิมพ์ขอ้ ความเพียงอย่างเดี ยว เราสามารถติ ดต่อในรู ปแบบเสี ยง รู ปแบบ
สติ๊กเกอร์ ที่มีขอ้ ความกํากับ ติดต่อโดยใช้วีดิโอคอล โดยเฉพาะการสื่ อสารภาพที่มีขอ้ ความ เราเรี ยกว่าสติ๊กเกอร์
ไลน์ ซึ่ งถือเป็ นจุดเด่นของไลน์เพราะที่ช่วยเพิ่มสี สันและความสนุกสนานให้การแชท ผูค้ นมากมายต่างกําลังให้
ความสนใจและใช้งาน ปั จจุบนั ภายในองค์กรทางการศึกษา ได้มีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่ อสาร
ผูว้ ิจยั ได้พบปั ญหาเกี่ ยวกับการสื่ อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ระหว่างกลุ่มนักศึกษากับอาจารย์ สาขา
คณิ ตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ซึ่ งเกิดจากการที่นกั ศึกษาได้ส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ใช้
ภาพที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสติ๊กเกอร์ไลน์บางกลุ่มถูกออกแบบมาเพื่อใช้ระหว่างกลุ่มคนระดับเดียวกันหรื อภาษา
พูด ทําให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการติดต่อสื่ อสาร
ผ่านทางไลน์ จึ งมีความสนใจที่จะออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่สามารถใช้สื่อสารได้ระหว่างอาจารย์และกลุ่มของ
นักศึ กษาที่ เกิ ดความเหมาะสมและถูกกาละเทศะ จึ งได้ศึกษาการพัฒนาสติ๊กเกอร์ วิธีอพั โหลดสติ๊ กเกอร์ ไลน์
ของศุ ภรั ตน์ เจริ ญพิทักษ์, กฤษดา ทองบุ ญเกิ ด, และศิ ริพล แสนบุ ญส่ ง (2564) การใช้งาน แอปพลิ เคชัน Line
เบื้องต้น ของปุ๊ กกี้ เกมส์ (2560) ตลอดจนการใช้โปรแกรม Desmos จากโครงงานเรื่ อง Equation of Desmos ของ
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ธีรยุทธ พิมเสน และคณะ (2560) ของ ภูมิ อินภูมี และคณะ (2563) เรื่ อง Math lowercase letter font และเรื่ อง LINE
Sticker Design for Communicate with Customer in Company ของ เมธิ ศ ลิ่ ว ลื อ ชัย (2561) ต่ า งเป็ นผลงานที่ นํา
ความรู ้เกี่ยวกับสมการและกราฟของสมการไปสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านศิ ลปะและการออกแบบต่าง ทําให้เกิด
ความคิดว่าสมการและกราฟ ซึ่งมีหลายรู ปแบบ เช่น กราฟของฟังก์ชนั เชิงเส้น กราฟของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ กราฟ
ของฟังก์ชนั กําลังสอง เป็ นต้น โดยกราฟของแต่ละฟังก์ชนั มีรูปแบบและมีลกั ษณะเส้นที่แตกต่างกัน น่าจะนํามา
สร้างสรรค์เป็ นลวดลายได้อย่างหลากหลาย สวยงาม เป็ นประโยชน์และแสดงอัตลักษณ์ของความเป็ นคณิ ตศาสตร์
ได้ ดังนั้นการออกแบบลายเส้นของตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ โดยใช้สมการและกราฟผ่านโปรแกรม Desmos ได้อย่าง
สวยงาม และใช้โปรแกรมไอบิสเพนท์ ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการวาดรู ปและลงสี มีเครื่ องมือ
ง่ายไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบภาพต้นแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ดว้ ยโปรแกรมไอบิสเพนท์ x
2. เพื่อใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ออกแบบลายเส้นสติ๊กเกอร์ไลน์ ด้วยโปรแกรม Desmos
3. เพื่อจัดทําสติ๊กเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS ในแอปพลิเคชันไลน์
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสติ๊กเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการดําเนินการศึกษาวิจยั เรื่ อง การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์จากสมการคณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และโครงงานที่เกี่ยวข้องโดยลําดับเนื้อหาที่เป็ นสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 1) โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Desmos (Pantich
Production, 2016) และ ไอบิ สเพนท์ X (PaNu,2563) 2) สมการและกราฟของสมการทางคณิ ตศาสตร์ สมการ
เชิงเส้นและกราฟของสมการเชิงเส้น สมการวงกลมและกราฟของสมการวงกลม สมการพาราโบลาและกราฟของ
สมการพาราโบลา สมการวงรี และกราฟของสมการวงรี สมการวงรี เอียงและกราฟของสมการวงรี เอียง สมการ
เชิงขั้วและกราฟของสมการเชิงขั้ว 3) หลักการวาดการ์ตูน SD ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการวาดใบหน้าการ์ตูน SD
ขั้นตอนการวาดดวงตาการ์ ตูน SD อารมณ์ของตัวการ์ ตูน SD 4) Line Creators Market 5) การประเมินความพึงพอใจ
ของชิ้นงาน ซึ่งหมายถึงทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เป็ นความรู ้สึกหรื อทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาํ
ของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุ ขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานและได้รับผลเป็ นที่พึงพอใจ ทําให้
บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น มีความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่จะทํางาน มีขวัญและมีกาํ ลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน
มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความสํา เร็ จ ของงานที่ ทาํ และสิ่ ง เหล่ า นี้ จะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลใน
การทํางานส่ งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสําเร็ จขององค์การอีกด้วย เป็ นมาตราวัดที่ใช้สําหรับให้ผเู ้ เสดง
ระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายปิ ด (Close Ended Question) ที่จะมีตวั เลือกให้ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบ
ตามระดับความเห็ นด้วย วิธีวดั ความพึงพอใจหรื อความเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามถามด้วย Likert Scale คือ
การให้ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกเเสดงความคิดเห็ น จากระดับความพึงพอใจหรื อระดับความคิดเห็ น 5 ระดับ
ต่อแบบสอบถามในเเต่ละข้อ (prasert rk, 2555)
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3.2 งานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธีระยุทธ พิมเสน, สราวุฒิ กวีวชั รวรรณ และปริ ญญากรณ์ แย้มแบน (2560) ได้ศึกษางานเรื่ อง Equations
of Dragon โดยใช้ Web Application Desmos คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการประเมินคุณภาพ
ของชิ้นงานจากนักศึกษา 145 คน พบว่า คุณภาพของชิ้นงานเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62
คิดเป็ นร้อยละ 92.32
เมธิ ศ ลิ่ ว ลื อ ชัย (2561) ได้ศึ ก ษางานเรื่ อ ง LINE Sticker Design for Communicate with Customer in
Company คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จากการศึ กษาพบว่า มี การสื่ อสารกับองค์กรง่ายต่อ
การทํางานมากขึ้น และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กรด้วยการสร้างกลุ่มไลน์ เพื่อใช้เป็ นพื้นที่สําหรับแจกจ่ายงาน
และพูดคุยติดต่อสื่ อสารกนได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังใช้ในการสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการแกปั ญหาต่างๆ
ได้ง่ายและรวดเร็ ว
ภูมิ อิ นภูมี, ณัฐวุฒิ ฉิ มพาลี และสุ รีพร จันทร์ ขาํ (2563) ได้ศึกษางานเรื่ อง การสร้ างรู ปแบบอัก ษร
ภาษาอังกฤษด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์ การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบรู ปแบบอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวเขียนพิมพ์เล็ก (2) หาสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่สร้างรู ปแบบอักษรด้วยโปรแกรม Desmos (3) สร้างแฟ้มรู ปแบบ
อักษรด้วยโปรแกรม Fontlab 7 (4) เพื่อเผยแพร่ และประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบอักษร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ จะ
ออกแบบอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเขียนพิมพ์เล็กด้วยมือ 6 ชุด จากนั้นจะสํารวจความพึงพอใจต่อแบบ จํานวน 100 คน
เลือกแบบอักษรเพียง 1 ชุด นําไปสร้างแบบอักษรโดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Desmos จากนั้น
นํา แต่ละตัวอักษรไปสร้าง เป็ นแฟ้ มรู ปแบบอักษรด้วยโปรแกรม Font lab7 และทําการประเมินแบบอักษรจาก
กลุ่มผูด้ าวน์โหลดแบบอักษร 124 คนด้วยแบบสอบถาม ผลการศึ กษาพบว่าค่าฐานนิ ยมของผูร้ ับการสํารวจต่อ
ออกแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวเขียนพิมพ์เล็กชุ ดที่ 5 มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 35 รู ปแบบอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวเขี ยนพิมพ์เล็กที่ สร้ างด้วยโปรแกรม Desmos ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั หมด 162 สมการ และได้แฟ้ ม
รู ปแบบอักษรด้วยโปรแกรม Fontlab7 จํานวน 1 แฟ้ม ที่มีอกั ษรภาษาอังกฤษตัวเขียนพิมพ์เล็กจํานวนทั้งหมด 26
ตัวอักษรและกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะ รู ปแบบอักษรมากที่สุด (x� = 4.51, S.D. = 0.45)
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
หลักการออกแบบ
สติ๊กเกอร์ไลน์
ขั้นตอนการอัปโหลด
สติ๊กเกอร์ไลน์ดว้ ย Line

รู ปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่สร้าง
จากสมการทางคณิ ตศาสตร์
ด้วยโปรแกรม Desmos

ทฤษฎีความพึงพอใจ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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- จํานวนและชนิดของสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ที่ใช้สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์
- ชุดสติ๊กเกอร์ไลน์
- ความพึงพอใจของผูด้ าวน์โหลด
และไม่ดาวน์โหลดต่อสติ๊กเกอร์ไลน์
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ กษาวิจยั เรื่ อง LINE Stickers Designed From The Equation คณะผูจ้ ัดทํามี วิธีการดําเนิ นงานดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ออกแบบภาพต้นแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ดว้ ยโปรแกรมไอบิสเพนท์ x
1.1 สื บค้นตัวอย่างของสติ๊กเกอร์ ไลน์และการใช้คาํ พูดในสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เหมาะสมโดยตรวจสอบ
ภาษาในภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ของคณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (2555)
1.2 สร้างแบบร่ างใบหน้าของอาจารย์ชาย อาจารย์หญิง นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง อย่างละ 3
แบบ ด้วยโปรแกรมไอบิสเพนท์ X
1.3 จาก 1.1 ผูจ้ ดั ทําได้เลือกวลีที่เหมาะสมกับการใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ จํานวนทั้งหมด 26 วลี แบ่งเป็ น
วลีสาํ หรับนักศึกษาจํานวน 13 วลี และวลีสาํ หรับอาจารย์จาํ นวน 13 วลี
1.4 สํารวจความนิ ยมของอาจารย์และนักศึ กษาที่มีต่อสติ๊กเกอร์ ไลน์ตน้ แบบและวลีที่ออกแบบไว้
โดยการสํารวจผ่านโปรแกรม google from
1.5 นําสติ๊กเกอร์ ไลน์ภาพใบหน้าอาจารย์ชาย อาจารย์หญิง นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง ที่มีค่า
ฐานนิ ย มมากที่ สุด มาออกแบบอากัป กริ ย าเพิ่ มเติ ม ให้เหมาะสมกับวลี ที่ไ ด้รับ คะแนนเป็ น 6 อัน ดับ แรกจาก
การสํารวจลายเส้นสติ๊กเกอร์ไลน์โดยใช้โปรแกรมไอบิสเพนท์ x
2. ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ สร้างลายเส้นสติ๊กเกอร์ ไลน์และวลีที่ใช้ในไลน์สติกเกอร์ ที่ออกแบบไว้ใน
ข้อ 1 ด้วยโปรแกรม Desmos จากนั้นส่ งออกไฟล์กราฟลายเส้นสติ๊ กเกอร์ จากโปรแกรม Desmos เป็ นไฟล์ที่มี
นามสกุลเป็ น .png
3. จัดทําชุดสติ๊กเกอร์ไลน์พร้อมตั้งชื่อว่า “ HELLO CLASSROOMS” ใน LINE CREATORS MARKET
โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 ทําการลงสี สติ๊กเกอร์ที่ได้จาก 2 ด้วยโปรแกรมไอบิสเพนท์ X
3.2 อัปโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ลงใน LINE CREATORS MARKET
3.3 รอทางแอปพลิเคชันไลน์อนุมตั ิ
4. สร้างประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสติ๊กเกอร์ ไลน์ “HELLO CLASSROOMS”
โดยมีการประเมินเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อมูลความความพึงพอใจ
ต่อชิ้นงาน มี 3 ด้านคือ 1. ด้านข้อความและการใช้ภาษา 2. รู ปลักษณ์ของสติ๊กเกอร์ 3. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การสื่ อสาร ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ไลน์ HELLO CLASSROOMS เมื่อสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจเสร็ จแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านประเมินค่าดัชนี ความตรงของข้อคําถามกับประเด็นการประเมิน
พบว่า ค่าดัชนีความตรง (IOC) เท่ากับ 1 ทุกข้อ
5. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของชิ้นงานด้วยค่าสถิติพรรณา และอภิปราย
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5. ผลการวิจัย

1. ผลการออกแบบลายเส้ นสติก๊ เกอร์ ด้วยโปรแกรมไอบิสเพนท์ x
คณะผูจ้ ัดทําได้สร้ างภาพต้นแบบที่ เป็ นอาจารย์ช าย อาจารย์หญิ ง นักศึ กษาชาย และนักศึ กษาหญิ ง
อย่างละ 3 แบบ ด้วยโปรแกรมไอบิสเพนท์ X และได้เลือกวลีที่เหมาะสมกับการใช้สติ๊กเกอร์ ไลน์ จํานวนทั้งหมด
26 วลี แบ่งเป็ นวลีสาํ หรับนักศึกษาจํานวน 13 วลี และวลีสาํ หรับอาจารย์จาํ นวน 13 วลี ทําการสํารวจความนิ ยม
ของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อแบบร่ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ตน้ แบบและวลีที่ออกแบบไว้ โดยการสํารวจผ่านโปรแกรม
google from ผลสํารวจจาก Google from พบว่า ลายเส้นสติ๊กเกอร์ ที่ได้คะแนนมากที่สุด ของสติ๊กเกอร์ นกั ศึกษา
หญิง ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 57.3 ของสติ๊กเกอร์ นกั ศึ กษาชาย ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 46.3 ของสติ๊กเกอร์
อาจารย์ชาย ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 45.1 และของสติ๊กเกอร์อาจารย์หญิง ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 57.3 ดังนี้

ภาพที่ 2 ภาพต้นแบบที่เป็ นอาจารย์ชาย อาจารย์หญิง นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงที่มีฐานนิยมสูงสุด
ส่ วนวลีที่เหมาะสมของสติ๊กเกอร์ ไลน์ของอาจารย์ ได้แก่ สวัสดี ค่ะ/ครับนักศึ กษา ได้คะแนนคิดเป็ น
ร้อยละ 85.4 ทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะ/ครับ ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 56.1 อาจารย์ไปราชการค่ะ/ครับ ได้คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 58.5 สู ้ๆ ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 54.9 งดสอนค่ะ/ครับ ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 63.4 อย่าลืม
ส่ งงานนะคะ/ครั บ ได้คะแนนคิ ดเป็ นร้ อยละ 53.7 และวลี ที่เหมาะสมของสติ๊ กเกอร์ ไลน์ของนักศึ กษา ได้แก่
ขอบคุณครับ/ค่ะ ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 91.5 คะแนนออกยังครับ/คะ ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 57.3 ขออนุญาต
ลาป่ วยนะครับ/คะ ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 64.6 รับทราบครับ/ค่ะ ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 76.8 กําลังไปครับ/
ค่ะ ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 61 สวัสดีครับ/ค่ะ ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 79.3
2. ผลการใช้ สมการทางคณิตศาสตร์ สร้ างลายเส้ นสติก๊ เกอร์ ไลน์ ด้ วยโปรแกรม Desmos
จากการสร้างสติ๊กเกอร์ ไลน์โดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ ผา่ นโปรแกรม Desmos พบว่าสติ๊กเกอร์ไลน์
24 แบบในแต่ละแบบมีการใช้จาํ นวนสมการที่ แตกต่างกันดังนี้ 1. สติ๊กเกอร์ นกั ศึกษาหญิงสวัสดีค่ะจํานวน 132
สมการ 2. สติ๊กเกอร์ นกั ศึกษาหญิงขอบคุณค่ะ จํานวน 149 สมการ 3. สติ๊กเกอร์นกั ศึกษาหญิงรับทราบค่ะ จํานวน
134 สมการ 4. สติ๊ กเกอร์ นักศึ กษาหญิ งขออนุ ญาตลาป่ วยค่ะ จํานวน 127 สมการ 5. สติ๊ กเกอร์ นักศึ กษาหญิ ง
คะแนนออกยังคะ จํานวน 107 สมการ 6. สติ๊กเกอร์ นกั ศึกษาหญิงกําลังไปค่ะ 139 สมการ 7. สติ๊กเกอร์ นกั ศึกษา
ชายสวัสดีครับ 126 สมการ 8. สติ๊กเกอร์นกั ศึกษาชายขอบคุณครับ 120 สมการ 9. สติ๊กเกอร์นกั ศึกษาชายรับทราบ
ครับ 125 สมการ 10. สติ๊กเกอร์ นักศึกษาชายขออนุ ญาตลาป่ วยนะครับ 124 สมการ 11. สติ๊กเกอร์ นกั ศึกษาชาย
คะแนนออกยังครับ 124 สมการ 12. สติ๊กเกอร์ นกั ศึกษาชายกําลังไปครับ 130 สมการ 13. สติ๊กเกอร์ อาจารย์หญิง
สวัสดีค่ะนักศึกษา 168 สมการ 14. สติ๊กเกอร์ อาจารย์หญิงอย่าลืมส่ งงานนะคะ 171 สมการ 15. สติ๊กเกอร์ อาจารย์
หญิงอาจารย์ไปราชการนะคะ 171 สมการ 16. สติ๊กเกอร์อาจารย์หญิงงดสอนค่ะ 133 สมการ 17. สติ๊กเกอร์อาจารย์
หญิงทบทวนเนื้ อหาด้วยนะคะ 177 สมการ 18. สติ๊กเกอร์ อาจารย์หญิงสู ้ๆ 124 สมการ 19. สติ๊กเกอร์ อาจารย์ชาย
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สวัสดีครับนักศึกษา 185 สมการ 20. สติ๊กเกอร์อาจารย์ชายอย่าลืมส่งงานนะครับ 171 สมการ 21. สติ๊กเกอร์อาจารย์
ชายไปราชการนะครับ 177 สมการ 22. สติ๊กเกอร์ อาจารย์ชายงดสอบครับ 150 สมการ 23. สติ๊กเกอร์ อาจารย์ชาย
ทบทวนเนื้อหาด้วยนะครับ 200 สมการ และ 24. สติ๊กเกอร์อาจารย์ชายสูๆ้ 135 สมการ
การสร้างสติ๊กเกอร์ ไลน์โดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Desmos พบว่ามีการใช้สมการ
ต่างๆ จํานวนจากหลากหลายสมการดังตัวอย่างภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลการสร้างลายเส้นสติ๊กเกอร์นกั ศึกษาหญิงสวัสดีค่ะ

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลการสร้างลายเส้นสติ๊กเกอร์อาจารย์หญิงสวัสดีค่ะนักศึกษา
สรุ ปผลการใช้ส มการ สมการเส้นตรง 1,179 สมการ สมการวงกลม 1,070 สมการ สมการวงรี 701
สมการ วงรี เอียง 214 สมการ สมการพาราโบลา 322 สมการ และสมการเชิงขั้ว 13 สมการ
3. ผลการจัดทําชุดสติก๊ เกอร์ HELLO CLASSROOMS ในแอพลิเคชันไลน์
คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การการลงสี สติ๊กเกอร์ ที่ได้จากข้อ 2 ด้วยโปรแกรมไอบิสเพนท์ X และอัปโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์
ลงใน LINE CREATORS MARKET
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ภาพที่ 5 ตังอย่างผลการลงสี สติ๊กเกอร์ไลน์
4. ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ และนักศึกษาทีม่ ตี ่ อสติก๊ เกอร์ ไลน์ “HELLO CLASSROOMS”
จากการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา จํานวน 61 คน เป็ นเพศชาย 18 คน เพศหญิง 53
พบว่าในแต่ละหัวข้อการประเมินมีค่าเฉลี่ยดังนี้
ด้ านที่ 1 ด้ านข้ อความและการใช้ ภาษา
1.1 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ คะแนนเฉลี่ย 4.84
1.2 ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับภาพประกอบ คะแนนเฉลี่ย 4.76
ด้ านที่ 2 รู ปลักษณ์ ของสติก๊ เกอร์
2.1 สติ๊กเกอร์มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม คะแนนเฉลี่ย 4.69
2.2 สติ๊กเกอร์มีสีสนั ที่สวยงาม คะแนนเฉลี่ย 4.76
2.3 สติ๊กเกอร์มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.84
ด้ านที่ 3 การเพิม่ ประสิทธิภาพในการสื่ อสาร
3.1 สติ๊กเกอร์ช่วยถ่ายทอดความรู ้สึกที่ชดั เจนต่อผูร้ ับ คะแนนเฉลี่ย 4.68
3.2 สติ๊กเกอร์ช่วยถ่ายทอดความต้องการอย่างตรงไปตรงมา คะแนนเฉลี่ย 4.68
3.3 สติ๊กเกอร์ช่วยให้ถ่ายทอดข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่างครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย 4.79
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการเลือกดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS
ผลการสํารวจความคิดเห็ นผูต้ อบแบบประเมินต่อการเลือกดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ไลน์ “HELLO
CLASSROOMS” พบว่าผูต้ อบแบบประเมินจํานวน 61 คนเลือกดาวน์โหลดจํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.87
และมีคนที่เลือกไม่ดาวน์โหลดจํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.13

6. อภิปรายผล

จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าสมการทางคณิ ตศาสตร์ สามารถนํามาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีโดยคณะผูว้ จิ ยั
นําสมการตรี โกณมิ ติ สมการพาราโบลา สมการวงรี และสมการค่าสัมบูรณ์ ที่ศึกษากับงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมา
ออกแบบลายเส้นสติ๊กเกอร์ ไลน์ โดยโปรแกรม Desmos ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธี ระยุทธ พิมเสม และ
คณะ (2560) ที่ ใ ช้Web Application Desmos สร้ า งลวดลายของมังกรนครสวรรค์ด้ว ยสมการทางคณิ ตศาสตร์
การวิจัยของภูมิ อิ นภูมี และคณะ (2563) เรื่ อง Math lowercase letter font เป็ นการนําสมการทางคณิ ตศาสตร์
ออกแบบรู ปแบบอักษร(font) ภาษาอัง กฤษพิ ม พ์เล็ก ได้ เมื่ อ คณะผูว้ ิจัย ออกแบบลายเส้นสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ตาม
หลักการวาดการ์ ตูน SD ของ C-C Club โดยตัวสติ กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวมีความประสานกลมกลื นสัมพันธ์และ
สอดคล้องเป็ นชุดเดียวกัน ตามหลักความเป็ นเอกภาพ หลักความสมดุล หลักความกลมกลืนกัน หลักของสัดส่วน
ของภาพ หลักการสร้างจังหวะและลีลาและหลักการสร้างจุดเด่น ให้ถ่ายทอดคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้อง
กับการวิจยั ของ เมธิ ศ ลิ่วลือชัย (2561) เรื่ อง LINE Sticker Design for Communicate with Customer in Company
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เป็ นการสร้างสติกเกอร์ไลน์เพื่อพัฒนาการสื่ อสาร การออกแบบรู ปลักษณ์ตวั อักษรและงานประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์
ขึ้นมาจากการผนวกคณิ ตศาสตร์ กบั เทคโนโลยีให้สามารถสะท้อนความงาม ความเป็ นเอกลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
ผลปรากฏว่า ผลสํารวจความพึงพอใจ รู ปลักษณ์ของสติ๊กเกอร์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด และ
จากการจัด ทํา สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ HELLO CLASSROOMS ในแอปพลิ เ คชัน ตามหลัก และข้อ กํา หนดของ Line
Creators Market ปรากฏว่า ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ผูด้ าวน์ โ หลดสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 83.87 นอกจากนี้ จาก
การประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึ กษาที่ มีต่อสติ๊ กเกอร์ ไลน์ HELLO CLASSROOMS ตามแนว
มาตรวัดเชิ งสถิติ ของ Likert Scale ผลปรากฏว่า ด้านข้อความและการใช้ภาษา ความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้
อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด และ ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับภาพประกอบ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ด้านรู ปลักษณ์ของสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด สติ๊กเกอร์มีสีสัน
ที่ สวยงาม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่ สุด และสติ๊กเกอร์ มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่ สุด
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร สติ๊กเกอร์ ช่วยถ่ายทอดความรู ้สึกที่ชดั เจนต่อผูร้ ับ อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
มากที่สุด และสติ๊กเกอร์ช่วยถ่ายทอดความต้องการอย่างตรงไปตรงมา อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่เป็ นอาสาสมัครในการวิจยั ในครั้งนี้เท่านั้น ควรมี
การสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนมากพอและมีควรมีการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างนอกสถาบัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) สติ๊กเกอร์ ไลน์ควรมีความหลากหลายทางด้านการสื่ อสารมากกว่านี้ โดยเฉพาะคําพูดในตัว
สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ใช้สาํ หรับการสื่ อสารทางการศึกษา
(2) สติ๊กเกอร์ไลน์ควรมีขนาดที่ใหญ่เพื่อความชัดเจนทางการสื่ อสาร
(3) ควรมี การวิจยั เชิ งคุ ณภาพโดยมี ก ารสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กเกี่ ย วกับ
ความพึงพอใจของผูท้ ี่ไม่ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีต่อชุดสติ๊กเกอร์ไลน์ Hello Classroom ในแต่ละปั จจัย
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การจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ข้อมูลสุ ขภาพเท็จ
ในสื่ อสั งคมออนไลน์ ของกระทรวงสาธารณสุ ข
COMMUNICATION MANAGEMENT TO PREVENT THE DISSEMINATION
OF FAKE HEALTH INFORMATION ON SOCIAL MEDIA OF MINISTRY OF
PUBLIC HEALTH
อุบลวรรณ ตันตระกูล
นักศึกษาหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
E-mail: Ubolwan_t@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1. กระบวนการจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูล
สุ ขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุ ข และ 2. กลยุทธ์การจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกัน
การเผยแพร่ ขอ้ มูลสุขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2560 โดยเป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักประกอบด้วยคณะทํางานด้านข่าว
และประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุ ข จํานวน 12 คน และการทบทวนเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
สื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มู ล สุ ขภาพเท็จของกระทรวงสาธารณสุ ข ในปี พ.ศ.2560 วิเคราะห์ ขอ้ มู ล
โดยการพรรณาวิเคราะห์
ผลวิจยั พบว่า 1. กระบวนการจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพเท็จในสื่ อสังคม
ออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้วย การจัดตั้งหน่วยงาน การกําหนดผังกระบวนงาน และการดําเนิ นงาน
ตามผังกระบวนงาน 2. กลยุทธ์การจัดการการสื่ อสารสื่ อสาร แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน 1) ด้านรู ปแบบการดําเนิ นงาน
ประกอบด้วย (1) การตอบโต้ ชี้แจงกลับทันที (2)การป้ องกัน ประกาศเตือนภัยและการชี้นาํ (3) การทํางานเป็ น
เครื อข่ายประชาสัมพันธ์ (4) การใช้บุคคลภายนอกช่ วยสร้างความน่ าเชื่ อถือ และ(4) การใช้กระบวนการทาง
กฎหมาย 2) ด้านการกําหนดประเด็นสื่ อสาร ประกอบด้วย (1) การให้ขอ้ เท็จจจริ ง ข้อมูลวิชาการที่ ถู ก ต้อ ง
ตรงประเด็ น (2) แปลงข้อ มู ล วิช าการทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข เป็ นภาษาที่ เ ข้า ใจได้ง่ า ย สั้น กระชับ
โดยสอดแทรกความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และมีแหล่งอ้างอิง 3) ด้านการเลือกใช้สื่อ มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิ ด
เน้นสื่ ออินโฟกราฟิ ก และ 4) ด้านกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย (1) ประชาชนทัว่ ไป (2) กลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบ
โดยตรง เช่ น ผูป้ ่ วย ผูบ้ ริ โภคที่ สูญเสี ยทรั พย์สิน ประชาชนในพื้นที่ หรื อแหล่งต้นตอของข่าวลื อ กลุ่มวัยรุ่ น
กลุ่มเด็ก เป็ นต้น
คําสําคัญ: ข้อมูลสุขภาพเท็จ กระบวนการการจัดการการสื่ อสาร สื่ อสังคมออนไลน์ กระทรวงสาธารณสุข
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ABSTRACT

This research aimed to study 1) communication management process to prevent the dissemination of
fake health information on social of Ministry of Public Health, and 2) the strategies of communication
management to prevent the dissemination of fake health information on social of Ministry of Public Health in
2017. It is a qualitative research, of which data was collected by in-depth interviews. The key informants consisted
of 12 members of news and PR work group, Ministry of Public Health; together with the review of documents
related to communication management to prevent the dissemination of fake health information of Ministry of
Public Health in 2017. The data was analyzed by descriptive analysis.
The findings revealed as follows. 1) Communication management process to prevent the dissemination
of fake health information on social of Ministry of Public Health consisted of organization establishment,
flowchart, and operation in accordance with the flowchart. 2) Communication management strategies were
divided into 4 aspects, i.e., (1) instant retaliation and clarification; (2) prevention, warning, and guidance;
( 3) operating as a PR network; ( 4) outsourcing to help creating trust and confidence; and ( 5) using legal
procedures. 2) Setting communication issues consisted of (1) providing facts and precise academic information;
and (2) turning medical and public health information into comprehensible, short, and concise, wordings, with
inserted knowledge of health and traceable references. 3) For choosing media to be used, all types of PR media
were used, particularly infographics. 4) Target group consisted of (1) general people and (2) those who were
directly affected, e. g. , patients, consumers who lost their properties, local inhabitants/ sources of rumors,
adolescents, and children.
Keywords: Fake health information, Communication management process, Social media,
Ministry of Public Health

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

สถานการณ์การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตสามารถ
สื่ อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่จาํ กัดระยะทาง และ เวลา มาร์ แชล แมคลูฮนั (McLuhan.1976) ผ่านอุปกรณ์
การสื่ อ สารต่ า งๆ เช่ น สมาร์ ท โฟน คอมพิ ว เตอร์ แท็ บ เล็ต หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ สามารถแสดงความคิ ด เห็ น
วิพากษ์วจิ ารณ์ แบ่งปั นข้อมูล ตลอดจนการสร้างและเผยแพร่ ขอ้ มูลสู่สาธารณชนได้ดว้ ยตนเองผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรื อไลน์ จนกลายเป็ นที่นิยมและเป็ นวัฒนธรรมการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ที่มีอตั รา
การใช้งานที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว infographicthailand (2560) พบว่า การใช้สมาร์ทโฟนของคนในยุคนี้ บางคนต้อง
เช็กหรื อดูหน้าจอมือถือตลอดเวลา ต้องอัพเดตหรื อติดตามข้อมูลที่ มีผูอ้ ื่นแชร์ หรื อโพสต์อยู่ตลอด หรื อ เรี ยกว่า
การกลัวตกกระแส หรื อ Fear Of Missing Out : FOMO ฉัตรมงคล ขุนนางฉ่ า (2561) ระบุวา่ สถานการณ์การใช้
สื่ อสังคมออนไลน์ ปั จจุบนั พบว่า ร้อยละ 80 ของข้อมูลที่ส่งต่อกัน คือข้อมูลเชิงสุขภาพ แต่ทว่าเป็ นข้อมูลจริ งเพียง
ร้อยละ 20 เท่านั้น ส่งผลให้เกิดปั ญหาการแชร์ขอ้ มูลสุขภาพทัว่ ทางสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็ นปั ญหาใหญ่ของชาติ
และ ยังเป็ นปั ญหาที่ทว่ั โลกกําลังเผชิ ญอยู่ในขณะนี้ ขณะที่ พีรพล อนุ ตรโสตถิ์ (2560) พบว่า ข้อมูลเท็จบนโลก
ออนไลน์ส่วนมากมักเป็ นเรื่ องสุ ขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง โรคมะเร็ ง เพราะผูผ้ ลิตเรื่ องเท็จเหล่านี้
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มองเห็นพฤติกรรมของผูอ้ ่านที่ขาดทักษะการตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะกลุ่มผูอ้ ่านที่ค่อนข้างสู งอายุที่เข้าสู่ โลก
อินเทอร์ เน็ตขณะที่อายุมากอาจจะขาดเรื่ องความเท่าทันสื่ อดิจิทลั นอกจากนี้ วิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล และคณะ (2561)
ระบุวา่ ข่าวปลอมด้านสุขภาพทําให้คนเสี ยชีวติ ได้ เพราะเสี ยโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ นอกจากนี้ ยัง
พบว่ามีประชาชนจํานวนไม่นอ้ ยให้ความไว้วางใจและเชื่อถือข้อมูลที่ส่งต่อกันบนสื่ อสังคมออนไลน์ แม้สิ่งนั้นจะ
เป็ นสิ่ งที่ ขดั แย้งกับหลักฐานวิชาการและข้อมูลทางการแพทย์ก็ตาม โดยสาเหตุที่คนไทย เชื่ อใจโซเชี ยลมีเดี ย
มากกว่าหมอ เพราะเนื้อหาเข้าใจง่ายกว่า ได้รับข้อมูลบ่อยกว่า และได้รับมาจากคนที่ตนเองไว้ใจ จะเห็นได้วา่ การ
แชร์ หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ ได้สร้างความสับสนแก่ประชาชน ทําให้ได้รับความรู ้
ความเข้าใจด้านสุ ขภาพบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรื อได้รับข้อมูลอันเป็ นเท็จ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ผูท้ ี่หลงเชื่ออาจได้รับผลกระทบด้านสุ ขภาพ อาจทําให้เสี ยทรัพย์สิน บางครั้งเป็ นอันตรายต่อชีวิตได้ หน่วยงาน
ภาครัฐซึ่ งมีหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องด้านสาธารณสุ ข คือ กระทรวงสาธารณสุ ข (2545) ซึ่ งเป็ นองค์กรหลักด้านสุ ขภาพ
มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุขภาพอนามัย การป้ องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ
ของประชาชน จึงต้องมีการจัดการสื่ อสารข้อมูลข้อเท็จจริ งด้านสุ ขภาพที่ถูกต้อง เพื่อป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับประชาชน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษากระบวนการจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูลเท็จใน
สื่ อออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุ ข และ กลยุทธ์การจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพ
เท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อทราบแนวทางในการป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพ
เท็จในสื่ อออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุ ข และเป็ นข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุ ขและผูท้ ี่
สนใจต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อศึ กษากระบวนการจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกัน การเผยแพร่ ขอ้ มูล สุ ขภาพเท็จในสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข
2) เพื่ อ ศึ ก ษากลยุท ธ์ก ารจัดการการสื่ อ สารเพื่อ ป้ อ งกันการเผยแพร่ ขอ้ มู ลสุ ขภาพเท็จ ในสื่ อ สังคม
ออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 แนวคิ ด เกี่ ย วกับ กระบวนการประชาสัม พัน ธ์ มี 4 กิ จ กรรมหลัก วิรั ช ลภิ รั ต นกุล (2540:
หน้า 390) ได้แก่
1) การวิจยั และรับฟังความคิดเห็น เป็ นขั้นตอนแรกเป็ นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริ ง ข้อมูลต่างๆ
ที่ได้จากการวิจยั และรับฟังประชาชน ผูเ้ กี่ยวข้องมีต่อการดําเนินงาน หรื อต่อนโยบายขององค์กร
2) การวางแผนและการตัดสิ นใจ เป็ นการดําเนิ นการต่อจากการวิจยั และรับฟั งความคิดเห็น
เป็ นการนําเอาทัศนคติความคิดเห็ นต่างๆ ที่ ได้รวบรวมมาพิจารณาประกอบการวางแผนกาหนดนโยบายของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถกําหนดนโยบายและโครงการที่มีประโยชน์แก่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
3) การติดต่อสื่ อสาร เป็ นการปฏิบตั ิการสื่ อสารกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยดําเนิ นการ
ตามแผนหรื อโครงการที่กาหนดไว้
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4) การประเมินผล เป็ นขั้นตอนสุดท้ายที่วดั ผลว่าการดําเนินการประชาสัมพันธ์ที่ได้ดาํ เนินการ
ไปได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรื อไม่
3.1.2 วิภคั ฉณัฎ์ฐ์ นิ มิตรพันธ์ และคณะ (2559) ศึ กษาเรื่ องกลยุทธ์ ก ารประชาสัมพัน ธ์ ภ ายใต้
สื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งสร้างความตระหนักในเรื่ องการตรวจตราข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ใน
สื่ อสังคมออนไลนอ์ยา่ งสมํ่าเสมอ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขความเข้าใจผิดและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่สาธารณชนได้ในทันที
3.1.3 เฉลิ ม ชัย ก๊ ก เกี ย รติ กุลและคณะ (2562) ศึ ก ษาเกี่ ยวกับปั ญหาและผลกระทบจากข่าวลวง
ความท้าทายในการแก้ปัญหาในอนาคต พบว่า ปั จจุบนั มีขอ้ มูลด้านสุ ขภาพหลายรู ปแบบที่เปิ ดให้ประชาชนได้
เข้าถึง เฉพาะภาครัฐต้องสร้างระบบเฝ้าระวัง คัดกรองข้อมูลให้ประชาชนมัน่ ใจ มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
เรื่ องการสื่ อสารทางสุ ขภาพควรพัฒนาให้ดีข้ ึน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศพั ท์เทคนิ คหรื อภาษาอังกฤษมาก
เกินไป
3.1.4 นฤมล ถิ่ น วิรั ต น์ (2555) ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของอิ น โฟกราฟิ กต่ อ การสื่ อ สารข้อ มู ล เชิ ง ซ้อ น
กรณี ศึกษาโครงการ “รู ้สู้ flood” พบว่า ข้อมูลที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายด้าน การแปลงข้อมูลเป็ น
ภาพในรู ปแบบอิ นโฟกราฟิ กจะช่ ว ยให้ประชาชนมี ความรู ้ แ ละความเข้าใจได้ดีข้ ึ น เร็ ว และ แจ่ มชัดขึ้ นกว่า
การสื่ อสารในรู ปแบบของตัวอักษรเพียงอย่างเดียว มีความพึงพอใจในเชิงบวกอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ขอบเขตการวิจยั
4.1.1 ศึกษาเฉพาะข้อมูลสุขภาพเท็จที่มีการเผยแพร่ ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2560
4.1.2 ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กระบวนการการจัดการและกลยุท ธ์ ก ารจัดการการสื่ อ สารของกระทรวง
สาธารณสุ ข เมื่ อ ได้รั บ ข้อ มูล สุ ขภาพเท็จที่ มี เนื้ อหา ส่ ง ผลกระทบกับสุ ขภาพประชาชนและภาพลัก ษณ์ ของ
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัด ในปี พ.ศ. 2560
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4.2 แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
4.2.1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็ นคณะกรรมการ
ในคณะทํางานด้านข่าวและประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุ ข คือ นักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการ
เผยแพร่ ที่ ทาํ หน้าที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการการจัดการข้อมูลสุ ขภาพเท็จที่มีการเผยแพร่ ในสื่ อสังคม
ออนไลน์ จํานวน 12 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตรวจสอบเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสื่ อสาร
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่
ข้อมูลสุขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข
4.4.2 นัดหมายสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยแจ้งคําถามก่อนการเก็บข้อมูล
4.4.3 สัมภาษณ์ และบันทึกเป็ นไฟล์เสี ยง และเอกสาร
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. กระบวนการจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ผลวิจยั พบว่า มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ การจัดตั้งหน่วยงาน การกําหนดผังกระบวนการ
และ การดําเนินการตามผังกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การจัดตั้งหน่ วยงาน กระทรวงสาธารณสุ ข ไม่ได้จดั ตั้งหน่ วยงานหลักที่ รับผิดชอบเกี่ ย วกับ
ข้อ มู ล สุ ข ภาพเท็ จ โดยตรง เนื่ อ งจากได้แ ต่ ง ตั้ง คณะทํา งานที่ เ กี่ ย วข้อ งให้เ ข้า มามี บ ทบาทหน้า ที่ ร่ ว มกัน ใน
กระบวนการจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ โดยใช้ชื่อว่า
“คณะทํางานด้านข่าวและประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุ ข” มีหน้าที่ หลักในการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์
ของกระทรวงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ มีการทํางานเป็ นเครื อข่ายในลักษณะลูกโซ่ โดยมีโฆษกกระทรวง
สาธารณสุ ข เป็ นประธานคณะทํางาน มีผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านประชาสัมพันธ์หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากทุกกรม
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข มาทํางานร่ วมกัน โดยมอบหมายให้สํานักงานปลัดกระทรวง เป็ นศูนย์กลางใน
การประสานงานในเรื่ อ งการจัด การข้อ มู ล สุ ข ภาพเท็ จ คณะทํา งานจะร่ ว มกัน ติ ด ตามตรวจสอบ เฝ้ า ระวัง
ข่ า วสุ ข ภาพเท็ จ ที่ มี ก ารเผยแพร่ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ซึ่ งมี เ นื้ อ หาส่ ง ผลกระทบด้า นลบร้ า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน และ ภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข
1.2 การกําหนดผังกระบวนการ ประกอบด้วย การตรวจสอบนําเข้าข้อมูลสุ ขภาพเท็จ เพื่อรายงาน
ผูบ้ ริ หารให้รับทราบโดยเร็ วที่ สุด จากนั้นจะมี ขอ้ สั่งการไปยังหน่ วยงานผูร้ ับผิดชอบ ให้ทาํ การตอบโต้ช้ ี แจง
ข้อเท็จจริ ง และมีการประเมินผลการดําเนินงาน เป็ นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งประกอบด้วย
4 กิ จกรรมหลัก ได้แก่ การวิจยั และรับฟั งความคิดเห็ น การวางแผนประชาสัมพันธ์ กระบวนการสื่ อสาร และ
การประเมินผล กระทรวงสาธารณสุ ข มีการกําหนดผังกระบวนการเป็ นโครงสร้างการทํางานตามระบบราชการ
กําหนดภารกิ จ บทบาทหน้าที่ และคําสั่งการ เป็ นขั้นตอนที่ ชดั เจน ตามลําดับชั้นการสั่งการจากผูบ้ ริ หารไปสู่
ผูป้ ฏิ บัติ นอกจากนี้ กําหนดโครงสร้ างกระบวนการให้มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนการดําเนิ นงานตามระบบ
ราชการที่ตอ้ งมีการสัง่ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อหนังสื อราชการ เนื่องจากมีการมอบหมาย แต่งตั้งผูแ้ ทน หรื อ
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ผูร้ ับผิดชอบไปดําเนินการได้ทนั ที จึงทําให้สามารถสื่ อสารข้อมูลสุ ขภาพที่เป็ นข้อเท็จจริ งไปสู่ สาธารณะได้อย่าง
รวดเร็ วทันสถานการณ์
1.3 การดําเนิ นงานตามผังกระบวนการ จากการวิจยั พบว่า กระทรวงสาธารณสุ ขมีกระบวนการจัดการ
การสื่ อสาร เมื่อมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ โดยเริ่ มตั้งแต่ ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลข่าว
สุขภาพเท็จจากแหล่งข้อมูล 2 กลุ่มหลัก คือ 1. แหล่งข้อมูลที่เป็ นบุคคล ประกอบด้วย บุคคลภายใน ซึ่งเป็ นผูแ้ ทน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมอบหมายมาจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จาก
กรมต่างๆ บุ คลากร ตลอดจนผูบ้ ริ หารภายใน และบุ คคลภายนอกองค์กร ที่ เป็ นเครื อข่ายประชาสัมพัน ธ์ ใ น
ส่ วนภูมิภาค หรื อ ประชาชนที่แจ้งเบาะแสข่าว ผ่านช่องทางต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข 2. แหล่งข้อมูลจาก
สื่ อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับ วิภคั ฉณัฎ์ฐ์ นิ มิตพันธ์ และคณะ (2559) ศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ภายใต้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งสร้างความตระหนักในเรื่ องการตรวจตราข่าวสารจาก
แหล่งต่างๆ ในสื่ อสังคมออนไลนอ์ย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขความเข้าใจผิดและสร้ าง
ความเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ งแก่ ส าธารณชนได้ในทันที เมื่ อ คณะทํางานด้านข่า วฯ ได้รั บ ข้อ มู ลข่ า วสุ ขภาพเท็จแล้ว
จะรายงานให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ ว ตามช่องทางต่างๆ ทั้งการแจ้งทางโทรศัพท์ หรื อ
ผ่า นแอปพลิ ชันเคชัน ไลน์ หรื อ การเข้า พบรายงาน ซึ่ ง จะมี ก ารสั่ง การมอบหมายหมายให้ผูร้ ั บผิ ดชอบ คื อ
กรมต่างๆ ไปดําเนิ นการเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่ ถูกต้องต่อประชาชน ผ่านกลไก
ภาคสื่ อสารมวลชน เครื อข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ผูว้ ิจยั พบว่า การมอบหมายผูต้ อบโต้ข่าว
สุ ขภาพเท็จ/ชี้แจงข้อเท็จจริ ง จะมอบหมายให้ผแู ้ ทนหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของกรมต่างๆ ไปดําเนิ นการ
ตามขั้นตอนต่อไป โดยมอบหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกท่านได้
ข้อสรุ ปว่า มีการดําเนินการทิศทางเดียวกัน คือ หลังจากได้รับมอบหมายจะต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง โดยประสาน
ติดต่อสอบถามจากหน่วยงานที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรงกับเรื่ องนั้น เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย
แหล่งที่มาของข้อมูล ความถูกต้องของเนื้อหาข่าว/ข้อมูลสุขภาพเท็จ ตรวจสอบพื้นที่ตน้ ตอข่าวลือ ผลทดสอบทาง
การแพทย์และวิทยาศาสตร์ เช่น ผลตรวจสอบทางห้องปฏิบตั ิการ ผลวิจยั เป็ นต้น จากนั้นจึงจัดทําประเด็นเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริ งตามหลักวิชาการ โดยนําข้อมูลมาจากนักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผลตรวจสอบจากห้องปฏิบตั ิการทาง
วิท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ นข้อ มู ล ที่ มี ห ลัก ฐานอ้า งอิ ง ทางการแพทย์ และตรวจสอบได้ ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บ คื อ
ต้องแปลงภาษา คําศัพท์วิชาการทางการแพทย์ ให้เป็ นภาษาที่ประชาชนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งต้องถูกต้อง
ตามหลักวิชาการด้วย นอกจากนี้ บางครั้งต้องยังคงไว้ซ่ ึ งสํานวนวิชาการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะพบว่า
ประเด็นที่จะใช้สื่อสารชี้แจงข้อเท็จจริ งนั้น ต้องมีความระมัดระวังเป็ นอย่างมาก เพราะข้อมูลที่จะเผยแพร่ ออกไป
นั้น ต้องเป็ นข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สามารถใช้เป็ นหลักฐานด้านวิชาการ เป็ นหลักฐานอ้างอิงได้และ
ยังเป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้อีกด้วย เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกลุ และคณะ (2562) ศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาและผลกระทบ
จากข่าวลวง ความท้าทายในการแก้ปัญหาในอนาคต พบว่า ปั จจุบนั มีขอ้ มูลด้านสุ ขภาพหลายรู ปแบบที่เปิ ดให้
ประชาชนได้เข้าถึง เฉพาะภาครัฐต้องสร้างระบบเฝ้ าระวัง คัดกรองข้อมูลให้ประชาชนมัน่ ใจ มี การบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด เรื่ องการสื่ อสารทางสุขภาพควรพัฒนาให้ดีข้ ึน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศพั ท์เทคนิคหรื อ
ภาษาอังกฤษมากเกินไป สําหรับข้อมูลที่จะชี้แจงตอบโต้ขอ้ มูลสุขภาพเท็จนั้น ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อน
เผยแพร่ โดยหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการชี้แจงข้อเท็จจริ ง จะทําหน้าที่ส่งประเด็น
การสื่ อสารที่ได้ทาํ การผลิตแล้วให้นกั บริ หาร นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เกี่ ยวข้องตรวจสอบซํ้า เพื่อความถูกต้อง
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ตามหลักวิชาการ พบว่าปั จจัยที่ ทาํ ให้การดําเนิ นงานได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากมี การทํางานลักษณะเครื อข่าย
ประชาสัมพันธ์ กันอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ จะมีการแพร่ กระจายได้อย่าง
รวดเร็ ว ต้องมีการจัดการแก้ไขข่าวลือ ข่าวปลอม อย่างรวดเร็ วเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายเป็ นวงกว้าง จากการวิจยั
พบว่า การทํางานของคณะทํางานด้านข่าวฯ ได้กาํ หนดระยะเวลาตอบโต้/ชี้แจง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ระดับ
ความวิกฤติของข้อมูลสุ ขภาพ แบ่งได้ 2 ระดับ หากเป็ นระดับภาวะวิกฤต จะต้องดําเนิ นการอย่างเร็ วที่สุดและให้
เสร็ จสิ้ นภายใน 24 ชัว่ โมง โดยใช้วิธีการในลักษณะผสมผสานรู ปแบบต่างๆ ดังนี้ การแถลงข่าวโดยผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงตามลําดับ ได้แก่ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฯลฯ การให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยรัฐมนตรี ผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่วยงาน โฆษกกระทรวง หรื อ ผูท้ ี่ ได้รับมอบหมาย
การนําสื่ อมวลชนลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เช่น ไปตรวจสอบโรงเรี ยนที่เป็ นต้นตอของข่าวลือโรคระบาด
การเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์แก้ไข/ตอบโต้ข่าวเท็จ เน้นที่ ข่าวแจกประชาสัมพันธ์ และ สื่ อใหม่โดยเฉพาะ
อินโฟกราฟิ ก ซึ่งสามารถเผยแพร่ ในสื่ อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ ว (2) ระดับวิกฤตตํ่า จะดําเนินการ มากกว่า 1-3 วัน
หรื อมากกว่านั้น ใช้วธิ ิการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ ข่าวแจก สื่ อประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับเสรี วงษ์มณฑา กล่าวว่า
การสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติจะต้องให้ ความสําคัญกับ “ความเร็ ว” จะช้าไม่ได้จะต้องปรับตัว
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ ว เมื่อถูก กล่าวหาจะต้องตอบโต้โดยเร็ ว จะปล่อยให้สาธารณชนเชื่อไปตาม
ข้อกล่าวหา ข้ามวันข้ามคืนไม่ได้ และทุกครั้งที่สื่อสารกับคนนอกจะต้องบอกให้คนในได้รู้ก่อนเสมอ และจะต้อง
ใช้ช่องทางการสื่ อสารที่เป็ นไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ให้ความสําคัญกับความถี่ ต้องมีความถี่เพียงพอที่จะ
จู งใจให้กลุ่มเป้ าหมายคล้อยตามได้และทั้งหมดนี้ จะดําเนิ น การไปได้ดีจะต้องอาศัย สื่ อมวลชนสัม พัน ธ์ ที่ ดี
สําหรับการประเมินผลภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ทาํ การตอบโต้ ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ผ่านสื่ อต่างๆ แล้ว
ผลการวิจยั พบว่า ไม่ได้ทาํ การประเมินผลเป็ นการเฉพาะเจาะจง ในการวัดผูร้ ับสารที่แท้จริ ง ซึ่ งต้องใช้การวิจยั
ประเมินการรับรู ้ผรู ้ ับสารเฉพาะ จะต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงาน จึงใช้วธิ ีการประเมินผลจาก 3 วิธีการ คือ
1) การตรวจสอบปริ มาณข่าวสุ ขภาพเท็จลดลง แต่คุณลักษณะของสื่ อสังคมออนไลน์สามารถวนกลับมาใหม่เป็ น
ไวรั ล จึ งสามารถใช้สื่อที่ มีอยู่กลับมาใช้ได้ใหม่ 2) ติ ดตามการนําเสนอข่าวของสื่ อมวลชน จากคลิ ปปิ้ งข่าว
หนังสื อพิมพ์หรื อเว็บไซต์สาํ นักข่าว โดยนับจํานวนความถี่ในการเผยแพร่ การวิเคราะห์เนื้อหาในการรายงานข่าว
เพื่อกําหนดรู ปแบบของข้อมูลข่ า วสารที่ มี การเผยแพร่ ไปแล้ว หรื อข้อคิ ดเห็ นจากประชาชนผูร้ ั บ สารที่ มี ต่ อ
ประเด็นการตอบโต้ขอ้ มูลสุ ขภาพเท็จของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยประเด็นที่วิเคราะห์ ได้แก่ ภาพข่าว ข้อมูล
ข่าวสาร ข้อเท็จจริ ง และ ประเด็นสําคัญที่สื่อมวลชนนําเสนอ 3 )ประเมินสื่ อประชาสัมพันธ์ในช่องทางการเผยแพร่
ได้แ ก่ เว็บ ไซต์ แฟนเพจเฟซบุ๊ ก จะประเมิ น จากยอดการมองเห็ น การสื่ อ สารผ่า นช่ อ งทางไลน์ก ลุ่ ม เฉพาะ
จะประเมินจากยอดการอ่านไลน์ของผูส้ ื่ อข่าวที่ ส่งเผยแพร่ ออกไปว่ามีจาํ นวนเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม จะพบว่า
หากมี ผลการประเมิ นให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ั บสาร โดยกําหนดเลื อกกลุ่มเป้ าหมายที่ ชดั เจน เช่น
การเปิ ดรั บข้อมูลข้อเท็จจริ ง ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ช่ องทางที่ ได้รับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์ จะทําให้
การดําเนินการตามกระบวนการจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์
ของกระทรวงสาธารณสุขมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
2. กลยุทธ์การจัดการการสื่ อสารเพื่อป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ของ
กระทรวงสาธารณสุข แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย
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2.1 กลยุทธ์ด้านรู ปแบบการดําเนิ นงาน ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์การตอบโต้ ชี้ แจงกลับทัน ที
ในกรณี ที่มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสุ ขภาพเท็จที่เข้าข่ายการส่ งผลกระทบในภาวะวิกฤต เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนิ นการตามกระบวนการจนได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนถูกต้องแล้ว จะใช้วิธีเผยแพร่ สื่อกลับไปยังต้นทางที่ได้รับข้อมูลมา
โดยผูบ้ ริ หารที่ ถูกกําหนดให้เป็ นผูช้ ้ ี แจงจะดําเนิ นการชี้ แจง หรื อ ตอบโต้ในทันที หรื อดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 24 ชัว่ โมง (2) กลยุทธ์การป้ องกัน ประกาศเตือนภัยและการชี้นาํ เพื่อเป็ นการป้ องกันการผลิตข้อมูลสุ ขภาพเท็จ
ที่ คาดว่าอาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพประชาชน หรื อภาพลักษณ์องค์กร (3) กลยุทธ์ทาํ งานในลักษณะเครื อข่าย
ประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่ วมมือช่วยกันในการทํางานแก้ไขข้อมูลสุ ขภาพเท็จให้เป็ นไปในทิศทาง
เดี ยวกัน (4) กลยุทธ์ใช้บุคคลภายนอก หรื อ ที่ มีความน่ าเชื่ อถื อมาช่ วยสื่ อสาร เพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถื อและ
ความมัน่ ใจ และ 5) กลยุทธ์ใช้กระบวนการทางกฎหมาย หากเป็ นกรณี ที่สร้างความเสี ยหายกับหน่วยงานจะต้องมี
การแจ้งความดําเนินคดีกบั ผูโ้ พสต์ขอ้ มูลสุขภาพเท็จ
2.2 กลยุทธ์ดา้ นการกําหนดประเด็นสื่ อสาร ซึ่งให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก โดยให้ความสําคัญกับ
การนําเสนอข้อเท็จจริ งที่กระตุน้ ความสนใจในเชิงเหตุและผล เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจมากกว่าการดึงดูดใจใน
ด้านอารมณ์ มีดงั นี้ (1) การให้ขอ้ เท็จจจริ ง ข้อมูลวิชาการที่ชดั เจน ตรงประเด็น เป็ นเนื้ อหาว่า จริ ง หรื อ ไม่จริ ง
(2) แปลงข้อมูล คําศัพท์วชิ าการทางการแพทย์ เป็ นภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กระชับ ชัดเจน ซึ่งต้องใช้ทกั ษะ ความชํานาญ
ในการดําเนินงาน เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความสําคัญ และเป็ นคําศัพท์เฉพาะด้านวิชาการ
บางครั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปใช้คาํ ศัพท์อื่นได้ 3) สอดแทรกความรู ้ดา้ นสุขภาพ และมีแหล่งอ้างอิงที่สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกครั้งประเด็นสุ ขภาพเท็จที่ มีการแชร์ ส่งต่อ หากผูร้ ับสารขาดความรู ้เท่าทันข้อมูลเท็จเหล่านั้น
โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยที่กาํ ลังป่ วยหนัก อาจส่งผลให้อาการหนักถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้
2.3 กลยุทธ์ดา้ นการเลือกใช้สื่อ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง สื่ อมวลชน สื่ อออนไลน์ และสื่ อ
สมัยใหม่ เน้นสื่ ออิ นโฟกราฟิ ก ซึ่ งมี อินโฟกราฟิ ก 5 รู ปแบบ ประกอบด้วย (1) ชี้ แจงข้อเท็จจริ ง และสร้ า ง
ภาพลักษณ์องค์กร (2) ชี้แจงข้อเท็จจริ ง และ ให้คาํ แนะนําด้านสุ ขภาพที่ ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการแพทย์
และสาธารณสุ ข เพื่ อ ป้ อ งกัน ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (3) ชี้ แ จงข้อ เท็ จ จริ ง เตื อ นอย่า เชื่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์สุข ภาพ
ผิดกฎหมาย สถานประกอบการผิดกฎหมาย และบทลงโทษทางกฎหมาย (4) ชี้แจงข้อเท็จจริ ง เตือนให้ตระหนัก
ส่ งเสริ มให้ความรู ้ปัจจัยเสี่ ยงการเกิดโรค ให้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเกี่ยวกับโรคต่างๆ และ
ภัยสุขภาพ ตามสถิติในช่วงฤดูการระบาดของโรค และภัยสุขภาพต่างๆ เพื่อป้ องกันก่อนเกิดข่าวปลอมด้านสุขภาพ
(5) ชี้ แจงข้อเท็จจริ ง มีผลตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ หรื อหลักฐานพิสูจน์ เพื่อคลายความกังวลของประชาชน
ลักษณะเด่นของสื่ ออินโฟกราฟิ กของกระทรวงสาธารณสุข เป็ นไปตามหลักการสร้างอินโฟกราฟิ ก ประกอบด้วย
1. ด้านข้อมูล ใส่ ขอ้ ความพาดหัวเน้นหัวข้อหลักเพียงหัวข้อเดี ยว มีการจัดการเนื้ อหาโดยย่อยข้อมูลวิชาการที่มี
ความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย สั้น กระชับ ชี้แจงประเด็นชัดเจนว่า เป็ นข่าวจริ งหรื อข่าวเท็จ มีแหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้
และช่องทางติดต่อหน่วยงาน ด้วยทุกครั้ง 2. ด้านภาพ ใส่ภาพถ่ายผูบ้ ริ หารของหน่วยงานเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือ
เน้นใช้ภาพการ์ตูน สัญลักษณ์ โดยเลือกใช้ตามเนื้อหา มีการใส่รูปภาพจริ งประกอบ 3. ด้านการใช้สี เน้นใช้สีโทน
ร้อน บ่งบอกความรุ นแรงของผลกระทบจากข้อมูลเท็จ และสัมพันธ์กบั เนื้ อหา สร้างความตระหนักถึงอันตราย
ปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพจากข้อมูลสุ ขภาพเท็จ โดยใช้สัญลักษณ์กากบาท สี แดงสําหรับข่าวเท็จ และสี เขียวสําหรับ
ข่าวจริ ง 4.ด้านการออกแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะของหน่วยงาน เช่น Fonts ไฟล์ให้มีขนาดเล็ก สามารถนําไปใช้ส่ง
ต่อ เผยแพร่ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ได้ง่าย สามารถนํากลับมาใช้ซ้ าํ ได้ ตัวอักษร พาดหัว ขนาดใหญ่ อ่านง่ าย
สามารถเข้าใจและตีความได้ทนั ที นฤมล ถิ่นวิรัตน์ (2555) ศึกษาอิทธิ พลของอินโฟกราฟิ กต่อการสื่ อสารข้อมูล
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เชิงซ้อน กรณี ศึกษาโครงการ “รู ้สู้ flood” พบว่า ข้อมูลที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายด้าน การแปลง
ข้อมูลเป็ นภาพในรู ปแบบอินโฟกราฟิ กจะช่วยให้ประชาชนมีความรู ้และความเข้าใจได้ดีข้ ึน เร็ ว และแจ่มชัดขึ้น
กว่าการสื่ อสารในรู ปแบบของตัวอักษรเพียงอย่างเดียว มีความพึงพอใจในเชิงบวกอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2.4 กลยุทธ์ดา้ นกลุ่มเป้ าหมาย ไม่ได้กาํ หนดกลุ่มเป้ าหมายเป็ นการเฉพาะ เนื่ องจากข่าวเท็จด้าน
สุขภาพมักจะมีการส่งต่อ หรื อ แชร์ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทําให้กลุ่มเป้ าหมายที่รับแชร์ขอ้ มูลเท็จมีได้ทุกกลุ่ม
ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผูส้ ู งอายุ โดยกลุ่มเป้ าหมาย คือ 1. ประชาชนทัว่ ไปทุกกลุ่มวัย และ 2. กลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบ
โดยตรง เช่น ผูป้ ่ วยที่ได้รับผลกระทบด้านสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภคที่สูญเสี ยทรัพย์สิน ประชาชนในพื้นที่/แหล่งต้นตอ
ของข่าวลือ กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มเด็ก เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับสาร โดยกําหนด
เลือกกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนจะทําให้การจัดการสื่ อสารป้ องกันการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์
มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 กระทรวงสาธารณสุ ข มี กลยุทธ์ที่หลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพ ที่ นํามาใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพเท็จในสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากกับกลยุทธ์การให้
ข้อเท็จจจริ ง ข้อมูลวิชาการที่ชดั เจน ตรงประเด็น มีแหล่งอ้างอิงตรวจสอบ เนื่องจากกระตุน้ ความสนใจในเชิงเหตุ
และผล เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจมากกว่าการดึงดูดใจในด้านอารมณ์ และควรดําเนิ นการอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจาก
ข่าวสารเกี่ยวกับสุ ขภาพส่ งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องใช้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อความมัน่ ใจ
สามารถนําไปใช้เปรี ยบเที ยบเพื่อช่ วยแยกข่าวปลอมออกจากข่าวจริ งได้ โดยอาศัยข้อได้เปรี ยบของสื่ อสังคม
ออนไลน์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างกว้างขวาง จํานวนมาก และแพร่ กระจายรวดเร็ ว
7.1.2 ควรมี การจัดทําแผนกลไกการประสานงานระหว่างหน่ วยงานหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งระหว่าง
หน่ วยงานภาครัฐด้วยกันเอง หรื อ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน และกลไกลความร่ วมมือกับ
ภาคสื่ อมวลชน
7.1.3 ควรมีการพัฒนาบุคลากรในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้วยการอบรม ศึกษาดูงาน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พฒั นาองค์ความรู ้เกี่ ยวกับสื่ อสมัยใหม่อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์
รู ปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และตอบโต้การนําเสนอข้อมูลสุขภาพเท็จได้อย่างทันท่วงที
7.1.4 จัด ตั้ง แหล่ งรวบรวมสื่ อ ออนไลน์ จัดระบบสารสนเทศ ให้ง่ า ยต่ อ การค้นหาหรื อสื บค้น
เป็ นการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและข้อมูลที่เป็ นจริ ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมี ก ารทํา งานวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ ในด้า นการรั บ รู ้ แ ละความเข้า ใจของผู ้รั บ สารที่ มี ต่ อ
สื่ อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตเพื่อตอบโต้ ชี้แจงข้อมูลสุขภาพเท็จ
7.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับการเปิ ดรับสื่ อในกลุ่มประชาชนผูร้ ับข้อมูลสุ ขภาพเท็จในสื่ อสังคม
ออนไลน์ ว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเปิ ดรับอย่างไร และมีการเผยแพร่ ต่ออย่างไร
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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การออมเพื่อการเกษียณของแรงงานนอกระบบ รวมถึงศึกษาอิทธิ พลของการเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู ้
ทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณ ด้วยระเบี ยบวิธีเชิ งปริ มาณโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบจํานวน 400 คน ที่ มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิ น 60 ปี ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ที่อยูอ่ าศัย หรื อทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบส่ วนใหญ่มีการเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิ น อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเปิ ดรับผ่านสื่ อออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. และมีเวลาโดยเฉลี่ยในการเปิ ดรับข้อมูล
1-2 ชัว่ โมงมากที่สุด มีความรู ้ทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ในด้านของอิทธิพลของตัวแปร พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ การเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน
ความรู ้ ทางการเงิ น และทัศนคติ ทางการเงิ น ล้วนสามารถอธิ บายพฤติ กรรมการออมเพื่อการเกษี ยณของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ร้อยละ 28 ในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออมเพื่อ
การเกษียณได้ดีที่สุด คือ การเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน
คําสําคัญ: แรงงานนอกระบบ การออมเพื่อการเกษียณ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ข่าวสารทางการเงิน

ABSTRACT

This research aims to study financial news exposure, knowledge, attitude, and the retirement saving
behaviors of the informal employments. along with the influence of financial news exposure, knowledge, and
attitude toward the retirement saving behavior. With the quantitative method, the questionnaires have been
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conducted to collect data from the sample group of the 400 informal employments who aged over 18-60 years
old, both male and female, and residing or working in Bangkok, Thailand.
The results showed that most of the informal employments exposed to the financial news at a moderate
level through online media during 6:01 p.m. - 9:00 p.m. and have an average exposure time of 1 - 2 hours at
most. They have a moderate level of financial knowledge, financial attitude, and retirement saving behavior was
at a moderate level. The financial news exposure, financial knowledge, and financial attitude were able to
influence the retirement saving behavior of the sample group at 28 percent in the same direction. Financial
exposure had the best influence on the retirement saving behavior.
Keyword: Informal Employment, Retirement Planning, Complete Aged Society, Financial News

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรรวม 66.5 ล้านคน ประชากรสู งอายุของประเทศไทยได้เพิ่มจํานวน
ขึ้นอย่างเร็ ว กล่าวคือ เมื่อ 50 ปี ก่อน ผูส้ ู งอายุ มีจาํ นวนไม่ถึง 2 ล้านคน แต่ในปี 2563 ผูส้ ู งอายุได้เพิ่มจํา นวนเป็ น
12 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด มูลนิ ธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย (มส.ผส.) (2563)
กล่าวว่า ภายในปี พ.ศ. 2565 นี้ ประเทศไทยจะกลายเป็ น “สังคมสู งอายุอย่างสมบูรณ์” ซึ่ งมีอตั ราผูส้ ู งอายุมากกว่า
ร้อยละ 20 และโดยทัว่ ไปแล้ว ผูส้ ูงอายุที่เกษียณอายุแล้วจะไม่มีรายได้จากการทํางานประจํา และแหล่งรายได้อื่นๆ
นั้นไม่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพได้อย่างมัน่ คง ดังนั้น การออมและการลงทุนไว้ใช้จ่ายในวัย
เกษี ย ณจึ ง เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามสํา คัญ มากในการทํา ให้ผูส้ ู ง อายุส ามารถดํา รงชี พ ได้อ ย่า งเพี ย งพอและมั่น คง
นอกจากนี้ ความสามารถในการพึ่งพาของผูส้ ู งอายุต่อคนวัยทํางานจะลดลง เนื่ องจากสังคมไทยมีแนวโน้มจะ
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และ ประชากรวัยแรงงานที่เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
ดูแลผูส้ ู งอายุน้ นั มีจาํ นวนน้อยลง ซึ่ งจะส่ งผลให้รายได้เฉลี่ยประชากร การลงทุน การออม และการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จอย่างมีสเถียรภาพลดลง ในขณะที่ การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ในด้านประกันสังคม สุ ขภาพ
อนามัย และสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นต้นทุนรวมของทั้งประเทศนั้นเพิ่มขึ้น (ธนาคารแห่ งประเทศไทย,
2561)
สําหรับประชากรวัยทํางานในประเทศไทย มีจาํ นวนทั้งสิ้น 37.9 ล้านคน สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนใหญ่ๆ
คือ แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ โดยที่แรงงานในระบบมีจาํ นวนแรงงานทั้งหมด 17.5 ล้านคน หรื อ
ร้อยละ 46.2 ของประชากรวัยแรงงาน นอกจากนี้ แรงงานในระบบสามารถแบ่งได้เป็ น ผูท้ ี่ทาํ งานให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการและหรื อพนักงานของรัฐ โดยที่รัฐนั้นจะจัดระบบบําเหน็จบํานาญเป็ นการออมภาคบังคับ
ในการเป็ นหลักประกันความมัน่ คงของชีวติ หลังเกษียณให้แก่สมาชิก และแรงงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ที่มี
ระบบบําเหน็จบํานาญที่ไม่เป็ นภาคบังคับ ทําให้ความเสี่ ยงของแรงงานในระบบที่จะมีเงินไม่เพียงพอต่อการดํารง
ชีพหลังเกษียณนั้นไม่สูงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่มีจาํ นวนมากถึง 20.4 ล้านคน หรื อร้อยละ 53.8
ซึ่ งเป็ นแรงงานที่ มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ
โดยที่ แรงงานนอกระบบนั้น เป็ นแรงงานที่ ไม่ได้รับความคุม้ ครองหรื อหลักประกันทางสังคมจากการทํา งาน
ส่ งผลให้แรงงานนอกระบบนั้นไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม เป็ นผูท้ ี่
ขาดความมัน่ คงในการดําเนินชีวติ ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563)
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ปิ ยะพร มุ่งวัฒนา (2559) ได้ศึกษาการเตรี ยมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิ จของแรงงานนอกระบบใน
การเข้าสู่ วยั สู งอายุ พบว่าภาพรวมของแรงงานนอกระบบนั้นยังไม่มีความมัน่ คง ทางด้านเศรษฐกิ จที่ จะเข้าสู่
วัยสูงอายุ เนื่องจากไม่มีการเก็บออม ธีรพัฒน์ มีอาํ พล (2557) ได้ศึกษาความรู ้ทางการเงิน และพฤติกรรมการออม
ที่ ส่งผลต่อ การวางแผนการเงิ นเพื่อการเกษียณอายุ ในกลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าความรู ้
ทางการเงินนั้น ส่งผลต่อการจัดสรรเงิน ทั้งในด้านของการออมและการควบคุมค่าใช้จ่าย อมราพร แสนยศ (2558)
ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู ้ ทัศนคติ และแนวโน้ม พฤติกรรมที่ มีต่อการประกัน
บํานาญ โดยสรุ ปผลของการศึกษาได้วา่ ความสัมพันธ์ของความรู ้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการทําประกัน
บํานาญ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันเป็ นไปในทิศทางบวก หรื อในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ จากการศึกษาของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (2558) พบว่า ทัศนคติทางการเงิน และความรู ้ดา้ นความเสี่ ยง และผลตอบแทนมีผลต่อ
ความน่ าจะเป็ นในการมีการออมเพื่อการเกษียณอย่างมีนัยสําคัญ โดยผลการศึ กษาชี้ ว่า หากให้ความรู ้ในด้านที่
จําเป็ นและขาดแคลนแก่กลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการออมเพื่อการเกษียณได้ และ
ส่งผลให้เป็ นการช่วยลดภาระของภาครัฐต่อสังคมผูส้ ูงอายุที่กาํ ลังเข้ามาถึง
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การออมเพื่อการเกษียณ ของแรงงานนอกระบบ ในการเข้าสู่ สังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์ เพราะเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่ จะ
ไม่มีรายได้ หรื อเงินออมเพียงพอ ต่อการดํารงชีพเมื่อก้าวเข้าสู่วยั สู งอายุ เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และ
ใช้ในการวางแผนรวมถึงพัฒนาให้ความรู ้ การประชาสัมพันธ์ในเรื่ องความรู ้ดา้ นการเงิน ให้กลุ่มแรงงานนอก
ระบบได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอย่างชัดเจน ถูกต้อง และมีทิศทาง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษารู ปแบบการเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิ น ความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออมเพื่อการ
เกษียณ ของแรงงานนอกระบบ
(2) เพื่ออธิบายถึงอิทธิพลของ การเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู ้ ทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการออมเพื่อ
การเกษียณ ของแรงงานนอกระบบ

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีการเปิ ดรับข่ าวสาร
Becker (1983) นิยามการเปิ ดรับข่าวสาร โดยแบ่งตามพฤติกรรมในการเปิ ดรับข่าวสาร ได้แก่
1. การแสวงหาข้ อมู ล (Information Seeking) คื อ บุ คคลจะแสวงหาข้อมูลเมื่ อต้องการให้
ความเหมือน หรื อคล้ายคลึงกับผูอ้ ื่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื ออาจเป็ นเรื่ องทัว่ ไป
2. การเปิ ดรับข้ อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสาร โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทราบในข้อมูลที่บุคคลนั้นสนใจหรื ออยากรู ้ และหากข้อมูลข่าวสารนั้นมีความเกี่ยวพันหรื อเกี่ยวข้องกับบุคคล
นั้น ก็จะให้ความสนใจในการอ่าน ดู หรื อฟังเป็ นพิเศษ
3. การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลที่เปิ ดรับข่าวสาร เพราะต้องการ
กระทําการบางอย่าง หรื อเพียงเพื่อความบันเทิง พ่อนคลาย
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McLeod and O’Keefe (1972)ได้ระบุถึงตัวชี้ วดั (Index) ของพฤติ กรรมการเปิ ดรั บสาร โดย
ส่วนใหญ่ ใช้ 2 ตัวชี้วดั คือ
1. การวัดจากเวลาทีใ่ ช้ ไปกับสื่ อ (Time Spent with the Media)
2. การวัดจากความถี่การใช้ สื่อ (Frequency) โดยจะแยกตามประเภทของเนื้ อหารายการที่
แตกต่างกัน
McLeod and O’Keefe (1972) ได้กล่าวว่า หากวัดพฤติกรรมการเปิ ดรับสารจากเวลาที่ใช้น้ นั
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอีกหลายอย่าง เช่น การให้ความตั้งใจของผูร้ ับสาร รวมถึงในแง่ของเวลาและความสะดวก ดังนั้น
การวัดจากเวลาจึงให้ผลทางจิตวิทยาที่ไม่ชดั เจนและไม่สามารถนําไปเชื่อมโยงกับตัวแปรอื่นๆได้ ดังนั้น จึงนิ ยม
วัดตัวแปรการเปิ ดรับสื่ อจากความถี่ที่มีการเจาะจงประเภทเนื้อหา เช่น วัดความถี่ในการรับชมภาพยนตร์โทรทัศน์
แนวคิดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)
แนวคิด KAP เป็ นแนวคิดที่อธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู ้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude)
และพฤติ กรรม (Practice) เป็ นการให้ความรู ้ ของผูร้ ั บสาร เพื่อนําไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติและส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของผูร้ ับสาร การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประเภทนี้ จะเกิ ดขึ้นในลักษณะต่อเนื่ อง กล่าวคือ เมื่อผูร้ ับสาร
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ก็จะทําให้เกิดความรู ้จากสารนั้นๆ และเมื่อเกิดความรู ้ก็จะทําให้เกิดเป็ นความรู ้สึก มีชุดของ
ความเชื่อ อันก่อให้เกิดทัศนคติ ส่งผลให้เกิดการยอมรับและแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมของบุคคลนั้น
Lusardi และ Mitchell (อ้างถึงใน ณภัชศา ธาราชีวนิ , 2558) ความรู ้ทางการเงิน หมายถึง ความรู ้และ
ความเข้าใจแนวความคิดที่เกี่ยวกับการเงิน ความเสี่ ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ แรงจูงใจ และความเชื่อมัน่ ที่จะใช้
ความรู ้ความเข้าใจเหล่านี้ในการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิผล ในหลากหลายบริ บททางการเงิน สอดคล้องกับธนาคาร
แห่ งประเทศไทย (2559) ที่ใช้มาตรวัดตาม องค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization
for Economic Co-operation and Development : OECD) ของปี ค.ศ. 2015 และ ค.ศ. 2016 ในการสํารวจทักษะทาง
การเงินในปี 2559 ของประชากรชาวไทย โดยมีชุดคําถามที่วดั ความรู ้ทางการเงินในแต่ละด้าน ได้แก่ มูลค่าของ
เงิ นตามกาลเวลา, คํานวณดอกเบี้ ยสิ นเชื่ อ, คํานวณเงินต้นและดอกเบี้ยเงินฝาก, คํานวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น,
นิยามเงินเฟ้อ, ความเสี่ ยงและผลตอบแทน รวมถึงการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน
จิ ราภรณ์ แผลงประพันธ์ (2563) ได้ให้ความหมายของทัศนคติทางการเงิ น ว่าเป็ น ความคิดเห็ น
ด้านการเงิน เงินมากกว่าการออม มีชีวติ อยูเ่ พื่อวันนี้และ ไม่คิดวางแผนเพื่ออนาคต และมีเงินต้องรี บใช้ สอดคล้อง
กับการศึ กษาของธนาคารแห่ งประเทศไทย (2559) ที่ ได้ใช้แนวทางในการวัดทัศนคติทางการเงิ นนั้นเป็ นความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับเช่น มีความสุ ขกับการใช้การใช้เงิ นกับการออมเงิ น โดยสามารถวัดได้ 3 แนวทางคือ 1. การที่ มี
ความสุ ขในการใช้เงิน มากกว่าเก็บออมเพื่ออนาคต 2. การที่มีชีวิตอยูเ่ พื่อวันนี้ และไม่ได้คิดวางแผนเพื่ออนาคต
3. มีเงินต้องรี บใช้
รั ช นี ก ร วงศ์ จัน ทร์ (2553) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการการวางแผนเพื่ อ การเกษี ย ณอายุ ไ ว้ว่ า
เป็ นกระบวนการเพื่อการวางแผนในการดําเนินชีวติ หลังเกษียณอายุ ภายใต้ความเป็ นไปได้ ในการกําหนดกลยุทธ์
รวมทั้งแนวทางในการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั ไว้ ไม่วา่ จะเป็ นในด้าน ร่ างกาย จิตใจ วิถีชีวติ หรื อสังคม รวมถึง
ในเรื่ องของการเงิน ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญในการดํารงชีวติ ในวัยเกษียณอายุ เพราะเป็ นการสร้างหลักประกันด้านรายได้
เพื่อให้ดาํ รงชีพต่อไปในมาตรฐานที่เหมาะสม
พฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณ หมายถึง ระดับของความตั้งใจที่วางแผนทางการเงินเพื่อดํารง
ชีพหลังเกษียณ การตั้งเป้ าหมายของรายได้หลังเกษียณ และความตั้งใจที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ
รายได้หลังเกษียณ รวมถึงมีพฤติกรรมในการออมเพื่อการเกษียณ
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การเปิ ดรับข่ าวสาร
ทางการเงิน
พฤติกรรม
การออมเพื่อการเกษียณ

ความรู
ทางการเงิน
ทัศนคติ
ทางการเงิน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
การเปิ ดรั บ ข่ า วสารทางการเงิ น ความรู ้ ทัศ นคติ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พฤติ ก รรมการออมเพื่ อ การเกษี ย ณ
ของแรงงานนอกระบบ

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาวิจยั เล่มนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบเชิงสํารวจ (Survey
Research) โดยจะทําการเก็บรวบข้อมูลแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แรงงานนอกระบบ ที่อยูใ่ นวัยทํางานมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ อยู่อาศัยหรื อทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องไม่ทราบจํานวนประชากรที่
แน่ น อน ผู ้วิ จัย ได้ก ํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่า งตามสู ต รของ Taro Yamane กํา หนดระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ 95% และ
กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% หรื อระดับนัยสําคัญ 0.05 จะได้จาํ นวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400
ตัวอย่าง ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามสะดวก
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อคัดกรอง และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง การเปิ ดรั บข่าวสารทางการเงิ น การวัดความรู ้ ทางการเงิ น การวัดทัศนคติ ทางการเงิ น และ
พฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบข้อมูลแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งช่องทาง
ออนไลน์ (Online) และช่องทางแบบเผชิญหน้า (Face to Face)
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4.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ อันได้แก่ อาจารย์ที่
ปรึ กษา ในการพิจารณาถึ งความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อคําถาม และประเมินความเที่ ยงตรงในเชิ งของเนื้ อหา
(Content Validity) และการใช้ภ าษา (Wording) รวมทั้ง ความเที่ ย งตรงทางด้า นโครงสร้ า งทฤษฎี (Construct
Validity) เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั
การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ในการวิเคราะห์ตวั แปรความรู ้ทางการเงิน ใช้วิธีของ คูเดอร์ ริ ชาดสัน (Kuder-Richardson) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.63 และวิเคราะห์ตวั แปรการเปิ ดรับสารทาง
การเงิน ทัศนคติทางการเงิน และพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.760, 0.718 และ 0.93 ตามลําดับ (ศิริชยั พงษ์วชิ ยั , 2561)
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิ บายถึงการเปิ ดรับข่าวสารทางการการเงิน, ความรู ้,
ทัศนคติ และพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณ และใช้สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistic) ด้วยวิธีวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั

5. ผลการวิจัย

5.1 การเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการเปิ ดรับข่าวสารทางการเงินอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีเวลาโดยเฉลี่ยในการเปิ ดรับข้อมูล 1-2 ชัว่ โมง โดยจะเปิ ดรับผ่านสื่ อออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือ
สื่ อบุคคล นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่เปิ ดรับข่าวสารของกลุ่มเป้ าหมาย จะเป็ นช่วงเวลา 18.01-21.00 รองลงมาจะเป็ น
ช่วงเวลา ช่วงเวลา 12.01-15.00
5.2 ความรู ้ทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้ทางการเงินอยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5 คะแนน โดยหัวข้อที่ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถูกต้องมากที่ สุด คือ “การกระจายความเสี่ ยง” ในขณะที่
หัวข้อที่กลุ่มตัวอย่าง ไม่เข้าใจมากที่สุดคือ “ความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาพันธบัตรกับอัตราดอกเบี้ย” นอกจากนี้
หัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจรองลงมาคือ “การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น” และ “มูลค่าของเงินตามกาลเวลา”
5.3 ในส่ วนของทัศนคติทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทศั นคติทางการเงินอยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง โดยทัศนคติที่ดีที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง คือ “การออมทรัพย์เป็ นการสร้างความมัน่ คงให้ตนเอง
และ/หรื อ ครอบครัวอย่างหนึ่ ง” รองลงมา คือ “ไม่อยากใช้ชีวิตโดยประมาท โดยการคอยพึ่งพาสวัสดิ การจาก
ภาครัฐหลังเกษียณอายุเพียงอย่างเดียว”
5.4 พฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม “การวางแผนแผนที่จะชําระหนี้ สินให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุ”
และ “พยายามออกกําลังกายและรักษาสุขภาพ เพื่อที่จะใช้ชีวติ หลังเกษียณ โดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ”
มากที่สุด ตามลําดับ นอกจากนี้ พฤติกรรม “การวางแผนทางการเงินในการเกษียณอายุ ได้คาํ นึ งนึ งอัตราเงินเฟ้อ
ในอนาคตไว้เรี ยบร้อยแล้ว” ของกลุ่มเป้ าหมายนั้น น้อยที่สุด
5.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผูว้ ิจยั นําปั จจัยทั้ง 3 ด้าน ไปวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เพื่อวัดระดับความสัมพันธ์เบื้องต้นของตัวแปรอิสระ
ว่ามี ความสัมพัน ธ์กันเองหรื อ ไม่ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบปั จจัย ได้แ ก่ หากตัวแปรมี ค่าสัมประสิ ท ธิ์
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สหสัมพันธ์เพียร์สนั มีค่ามากกว่า 0.7 หรื อน้อยกว่า -0.7 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง โดยอาจจะ
ก่อให้เกิดปั ญหา Multicollinearity
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
การเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน
ความรู้ทางการเงิน
ทัศนคติทางการเงิน

การเปิ ดรับข่ าวสารทางการเงิน
1.00
0.134
(0.007)**

ความรู้ทางการเงิน

ทัศนคติทางการเงิน

1.00
0.474
(0.000)**

0.021

1.00

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรของตัวแปร ซึ่ งมี ค่าระหว่าง 0.021 ถึ ง 0.474
หมายความว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั เองในระดับตํ่า ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนําตัวแปรดังกล่าว ทั้ง 3 ด้าน ไปใช้
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในลําดับถัดไป
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
Model
ค่าคงที่
การเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน
ความรู ้ทางการเงิน
ทัศนคติทางการเงิน

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Beta
Std. Error
(b0)
(β0)
.631
.239
.467
.052
.389
.054
.018
.147
.286
.060
.233
2
R =.279/ S.E.E. = .710/ F = 51.041

t

Sig

9.022
3.004
4.804

.000*
.003*
.000*

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็น ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร ล้วนมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการออมเพื่อการเกษียณของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณ

6. อภิปรายผล

ในการอธิบายถึงอิทธิพลของ การเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู ้ ทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการออมเพื่อ
การเกษียณ ของแรงงานนอกระบบ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ การเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู ้
ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน ล้วนสามารถอธิ บายพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณของกลุ่มตัวอย่างได้
ร้อยละ 28 ในทิศทางเดียวกัน ส่วนอีกร้อยละ 72 มาจากอิทธิจากตัวแปรอื่นๆ เนื่องจากการออมเป็ นการแบ่งรายได้
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ส่ วนหนึ่ งเก็บสะสมไว้สาํ หรับวัตถุประสงค์ต่าง (ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินธนาคารแห่ งประเทศไทย,
ม.ป.ป) ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ค่าใช้จ่ายและหนี้ สิน ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อขอบเขตการศึกษาของงานวิจยั ชิ้นนี้
โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่ มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณได้ดีที่สุด คือ
การเปิ ดรั บข่าวสารทางการเงิ น (β0 = .389) รองลงมาได้แก่ ทัศนคติ ทางการเงิ น (β0 = .233) และความรู ้ทาง
การเงิน (β0 = .147) ตามลําดับ ซึ่งแต่ละตัวแปร มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปั จจัยด้านการเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิ น ส่ งผลเชิ งบวกต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่า การที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน จะทําให้กลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงความสําคัญ
ของการออม โดยหากเปิ ดรับข่าวสารทางการเงินเป็ นประจํา จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณ
2. ปั จจัยด้านทัศนคติทางการเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณรองลงมา แสดงให้
เห็ นว่า หากกลุ่มตัวอย่างมี ทศั นคติ ทางการเงิ นที่ ดี จะมี แนวคิ ดด้านการออมและการใช้เงิ นที่ ดี และก่ อให้เกิ ด
พฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณ
3. ปั จจัยด้านความรู ้ทางการเงิ น ส่ งผลเชิ งบวกต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณแสดงให้เห็ น ว่า
ความรู ้ทางการเงินส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีทกั ษะความรู ้ ความสามารถที่จะวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณด้วย

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ด้านการเปิ ดรับข่าวสารทางการเงิน หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ควรมีการให้ความรู ้ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีในด้านการเงินให้กลับกลุ่มเป้ าหมาย ผ่านสื่ อออนไลน์เป็ นสื่ อหลัก และใช้สื่อบุคคลที่เป็ นพนักงานใน
สถาบันการเงิ น หรื อใช้บุคคลที่ มีชื่อเสี ยงด้านการเงิ นมาใช้ให้ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นสื่ อรอง และต้องมีการอัปเดต
ข้อมูลข่าวสารก่อนช่วงเวลา 18.00 น. เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายได้เห็นข้อมูลที่ทนั สมัยที่สุด
(2) ด้านความรู ้ทางการเงิน หน่ วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ต้องเร่ งให้ความรู ้ทางการเงินแก่แรงงาน
นอกระบบ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีค่าคะแนนความรู ้ “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราคาพันธบัตรกับอัตราดอกเบี้ย” และ “การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น” น้อยที่สุด ประเด็นทั้งสองประเด็นนี้
ควรได้รับการพัฒนาและออกแบบให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ต้องแยกย่อยเป็ นส่ วนๆ ตามระดับ
ความยากง่าย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และส่งเสริ มให้คนไทยมีทกั ษะทางการเงินดีข้ ึน
(3) ด้านทัศนคติทางการเงิน หากต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายเห็นถึงความสําคัญของการออมมากขึ้น
ต้องมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายได้เปิ ดรับรับข้อมูลทางการเงิ น และความรู ้ทางการเงิ นมากขึ้น
แม้ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรจะไม่ สู ง มาก แต่ ก ารที่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ร่ ว มกัน กํา หนดวาระ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับ ความรู ้ และความสําคัญของการออม จะทําให้กลุ่มเป้ าหมายเห็ นถึง
ความสําคัญของการออมเพื่อการเกษียณมากยิง่ ขึ้น และจะทําให้ทศั นคติของกลุ่มเป้ าหมายดีข้ ึนเช่นกัน
(4) ด้านของพฤติ กรรมการออมเพื่อ การเกษี ย ณ จากการผลการวิจัย พบว่า การเปิ ดรั บข่า วสาร
ทางการเงิน ความรู ้ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน ล้วนสามารถอธิ บายพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษี ยณ
ของกลุ่มตัวอย่างได้ในทิศทางบวก ดังนั้น หากต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายมีการออมเพื่อการเกษียณ หน่วยงานต่างๆ
ก็ตอ้ งมีการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และความรู ้ทางการเงินแก่กลุ่มเป้ าหมายเพิ่มขึ้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยังจังหวัดอื่นๆ หรื อพื้นที่ทวั่ ประเทศ
(2) เนื่ องจากงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้รูปแบบเชิ งสํารวจ หากต้องการข้อมูล
เชิ งลึกจากกลุ่มเป้ าหมายที่ เป็ นแรงงานนอกระบบ ควรอาศัยข้อมูลเชิ งคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกรายบุคคล หรื อ การสนทนากลุ่ม
(3) ควรศึ กษาถึงปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ปั จจัยด้านหนี้ สิน ค่าใช้จ่าย ที่ กระทบถึงพฤติกรรมใน
การออมเพื่อการเกษียณ รวมถึง ศึ กษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม เพื่อเสนอแนวคิดทีเป็ นประโยชน์
แก่ ภ าครั ฐ และเอกชน ในการวางแผนในสร้ า งเนื้ อ หาข่ า วสาร รวมถึ ง ช่ อ งทางเพื่ อ ให้ค วามรู ้ ความเข้า ใจ
แก่กลุ่มเป้ าหมายได้
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงระดับความคิดเห็นในความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้
ทัศนคติ ที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืชของผูบ้ ริ โภค (2) ศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร
กับความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้ อเนื้อทําจากพืช (3) ศึกษาถึงอิทธิพลของความ
ใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ และทัศนคติ ต่อการตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืช เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) เชิ งสํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี กลุ่ม
ตัวอย่างคือผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร อายุ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน แล้วนําผลมาวิเคราะห์ประมวล
ข้อมูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS ผลการวิจยั พบว่า เพศหญิงมีความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ ทัศนคติ และ
การตัดสิ นใจซื้ อเนื้อทําจากพืชสู งกว่าเพศชาย ผูท้ ี่มีอายุมาก มีการรับรู ้ต่อเนื้ อทําจากพืชสู งกว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย ผูท้ ี่มี
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีทศั นคติ และการตัดสิ นใจซื้ อเนื้อทําจากพืชสู งกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาสู งกว่า นอกจากนี้
ยังพบว่า ทัศนคติต่อเนื้อทําจากพืช มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืชอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: เนื้อทําจากพืช, ความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม, การรับรู ้, ทัศนคติ, การตัดสิ นใจซื้อ

ABSTRACT

The purposes of this research are (1) to study consumer’s level of environmental concern, perception,
attitude on purchase decision towards plant- based meat ( 2) to study the differences between demographic
variables and environmental concern, perception, attitude and purchase decision towards plant- based meat
(3) to study the influence of environmental concern, perception and attitude on purchase decision towards plantbased meat. This study use quantitative method by using survey with online questionnaires to collect the data
from 400 samples who live in Bangkok with the age of 18 years and older and gathering the data to statistical
analyze using SPSS program. The result of this research showed statistically significant as follow; (1) female has
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more environmental concern, perception, attitude and purchase decision towards plant-based meat than male.
(2) elder people have more perception towards plant-based meat than younger people. (3) below undergraduate
educational level people have more attitude and purchase decision towards plant-based meat than graduated
people. (4) attitude as a factor has directly positive influence on purchase decision towards plant-based meat.
Keywords: Plant-Based Meat, Environmental Concern, Perception, Attitude, Purchase Decision

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือปั ญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั เพราะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้ง
สิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวติ บนโลกเป็ นอย่างมาก มีการคาดการณ์วา่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่ อยๆ
(Ritchie & Roser, 2017) โดยภาวะโลกร้อนคือภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสู งขึ้น เกิ ดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
เรื อนกระจก (Greenhouse Gas) ที่เกิดจากฝี มือของมนุษย์ เมื่อชั้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซเรื อนกระจกหนาแน่น
ขึ้นจนผิดปกติ ทําให้มีการดักจับรังสี ความร้อนที่และสะท้อนกลับสู่ โลกมากจนเกินไป ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิด
ภาวะโลกร้อนขึ้น (สํานักอนามัยสิ่ งแวดล้อม, 2563) โดยส่งผลกระทบต่อโลกเป็ นอย่างมาก ทั้งทําให้อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงขึ้น สภาพอากาศรุ นแรงขึ้นจากเดิม รวมไปถึงพายุต่าง ๆ ก็มีความรุ นแรงมากขึ้น การละลายของนํ้าแข็งขั้วโลก
ที่ อาจส่ งผลต่อการถล่มของพื้นดิ นและส่ งผลต่อระดับนํ้าทะเลและความเป็ นกรด นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลต่อระบบ
นิเวศของโลก รวมไปถึงระบบเกษตรกรรม (Bradford and Pappas, 2017)
สํานักอนามัยสิ่ งแวดล้อม (2563) อธิบายว่า ตัวการสําคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือก๊าซเรื อนกระจก
โดยแหล่งที่มาของก๊าซเรื อนกระจกล้วนเกิดจากสิ่ งที่มนุษย์กระทําขึ้น ทั้งการเผาเชื้อเพลิง นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ
การผลิ ต ไฟฟ้ า เกษตรกรรม รวมไปถึ ง การทํา ปศุ สัต ว์ โดย The Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC, 2014) ได้รายงานว่าในปี ค.ศ. 2010 อุตสาหกรรมภาคการเกษตร ป่ าไม้ และการใช้ที่ดิน มีการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกสู งถึง 24 เปอร์ เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทัว่ โลก หนึ่ งในภาคส่ วนที่มีการปล่อยมากที่สุดก็
คือ การทําปศุสตั ว์ โดย Food and Agriculture Organization (2017) รายงานว่าในปี ค.ศ. 2010 ภาคปศุสตั ว์ มีการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกในหน่วยเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 8.1 พันล้านตัน
จากปั ญหาโลกร้อนที่ เกิ ดขึ้น จึ งมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อแก้ไขและลด
ปั ญหาการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน โดยเป็ นการพยายามลดการบริ โภคเนื้ อสัตว์ และลด
การทําปศุสัตว์ เพื่อไม่ให้มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกไปมากกว่านี้ โดยมีการพัฒนาเนื้อสัตว์ที่ไม่มีส่วนผสมของ
เนื้ อสัตว์ข้ ึนมา หรื อที่เรี ยกว่า เนื้ อทําจากพืช (Plant-based Meat) หรื อก็คือพืชที่ถูกทําให้กลายเป็ นเสมือนเนื้อสัตว์
ด้วยเทคโนโลยีที่พฒั นามาจนถึงในปั จจุบนั ทําให้เนื้ อทําจากพืชนี้ มีรสชาติ สารอาหาร ผิวสัมผัสและรู ปลักษณ์
แทบไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์จริ ง ๆ โดยขั้นตอนในการผลิตเนื้อทําจากพืชนั้น มีข้ นั ตอนที่ส่งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม
น้อยกว่าการใช้เนื้อสัตว์จริ งหลายเท่า (Bridgeman, 2020) โดย The Good Food Institute (GFI, 2019) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบ
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ระหว่างเนื้อสัตว์และเนื้ อทําจากพืช พบว่า เนื้ อทําจากพืชใช้พ้ืนที่นอ้ ยกว่า
เนื้อสัตว์ทวั่ ไป 47 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ กระบวนการผลิตเนื้อทําจากพืชปล่อยก๊าซเรื อนกระจกน้อยกว่าเนื้อสัตว์ทวั่ ไป
30 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และเนื้อทําจากพืชใช้ทรัพยากรนํ้าน้อยกว่าเนื้อสัตว์ทวั่ ไป 72 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น Glocalities (2019) ได้ทาํ การสํารวจประชากร
189,996 คนจาก 20 ประเทศ พบว่า ในปี 2014 ผูค้ นส่ วนใหญ่ทวั่ โลกนั้นมีความกังวลเกี่ ยวกับความเสี ยหายที่
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มนุ ษย์กระทําต่อโลก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ น 77 เปอร์ เซ็นต์ ในปี 2019 สําหรับในประเทศไทย วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2563) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องการตลาดโลกสวย Voice of Green: เพื่อโลก เพื่อเรา
โดยสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย จํานวน 1,252 คน พบว่า คนไทยจํานวน 74.1 เปอร์ เซ็นต์
มี ทัศนคติ และพฤติ กรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อม และ 58.4 เปอร์ เซ็ นต์ มี การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อ ม
ด้วยสาเหตุน้ ี จึงทําให้ในปั จจุบนั เนื้อทําจากพืชได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้นทัว่ โลก เพราะสามารถที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ สําหรับประเทศไทยเนื้ อทําจากพืชเริ่ มเป็ นที่ รู้จกั และแพร่ หลายมากขึ้น เริ่ มมี
การคิดค้นและวางขายเนื้อทําจากพืช รวมถึงร้านอาหารต่าง ๆ ได้เริ่ มนําเนื้อทําจากพืชมาประกอบอาหารมากขึ้น
จากความสําคัญดังกล่าว จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั ครั้งนี้ที่จะศึกษาถึง ความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้
ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืชของผูบ้ ริ โภค ในบริ บทของประเทศไทย โดยหวังว่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อนักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรทัว่ ไปที่สนใจ รวมไปถึงเป็ นประโยชน์ต่อสิ่ งมีชีวติ บนโลกด้วยเช่นกัน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นในความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ ทัศนคติ ที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เนื้อทําจากพืชของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึ กษาถึ งความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้
ทัศนคติและการตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืช
3. เพื่ออธิบายถึงอิทธิพลของความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ และทัศนคติ ต่อการตัดสิ นใจซื้อเนื้ อทํา
จากพืชของผูบ้ ริ โภค

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับเนื้อทําจากพืช
เนื้ อทําจากพืช (Plant-based meat) คือเนื้ อสัตว์ที่ทาํ มาจากพืชโดยใช้กระบวนการแปรรู ปพืชให้มี
ความใกล้เคียงกับเนื้ อสัตว์จริ งทั้งในเรื่ องของรสชาติและสัมผัส โดยมีส่วนผสมของพืชและโปรตีนชนิ ดต่างๆ
ผสมกันกับนํ้ามัน และนําไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้มีสีสัน กลิ่นและรสชาติ เหมือนเนื้ อสัตว์ ทั้งรสชาติ
เนื้อสัมผัส กลิ่น และรู ปลักษณ์ มีเป้ าหมายเพื่อลดการรับประทานเนื้อสัตว์ (Bridgeman, 2020)
แนวคิดเกีย่ วกับความใส่ ใจต่ อสิ่งแวดล้ อม
Zimmer, et al. (1994) ได้อธิ บายว่าความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม คื อ แนวคิ ดที่ สื่อถึ งความรู ้ สึกต่ อ
ประเด็นที่แตกต่างกันด้านสิ่ งแวดล้อม
แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) อธิ บายถึ งประชากรศาสตร์ ว่าคื อ การศึ กษาและแบ่ งกลุ่ มบุ คคลตาม
ลักษณะซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในการศึกษาถึงผูบ้ ริ โภค เพราะสามารถนํามาใช้ในการเลือกเป้ าหมายทางการตลาดได้
บุคคลที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ก็มกั จะมีความคิด
ความสนใจในเรื่ องที่แตกต่างกันออกไป
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แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้
Assael (2004) กล่าวไว้วา่ การรับรู ้คือกระบวนการคัดเลือก (Selection) จัดระเบียบ (Organization)
และตีความ (Interpretation) สิ่ งเร้าที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าและเกิดเป็ นการรับรู ้ข้ ึน บุคคลจะเลือกรับรู ้ในสิ่ งที่
ตรงกับความสนใจและความต้องการของตน ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันออกไป
แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
Schiffman and Kanuk (2004) ได้ให้ความหมายของทัศนคติวา่ คือ ความโน้มเอียงที่บุคคลได้เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง และสามารถ
ส่งผลไปสู่พฤติกรรมต่อสิ่ งนั้นได้
แนวคิดเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อ
Solomon (2019) ได้อธิ บายว่า การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคมีทางเลือก
มากกว่าหนึ่ งตัวเลือก โดยผูบ้ ริ โภคที่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นจะคํานึ งถึงองค์ประกอบด้านอื่นๆ เพื่อ
ประกอบการตัด สิ น ใจ โดยอธิ บ ายออกมาเป็ นกระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคซึ่ งมี 5 ขั้น ตอน คื อ
การตระหนักถึงปั ญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ และการประเมินหลังการซื้อสิ นค้า
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
1. ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู ้ต่อเนื้อทําจากพืชแตกต่างกัน
3. ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อเนื้อทําจากพืชแตกต่างกัน
4. ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืชแตกต่างกัน
5. ความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ และทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืช
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงกําหนดกลุม่
ตัวอย่างจากสูตรของ Roscoe (1975)
Zc σ 2
𝑛𝑛 = �
�
Em

โดยกําหนดให้ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% หรื อมีระดับนัยสําคัญ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 และความคลาด
เคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ มีค่าเท่ากับ 1 ใน 10 ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทนค่าสูตร

𝑛𝑛 = �

1.96σ
σ
10

�

2

= (1.96 × 10)2

= 384.16

จากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ทั้งสิ้น 384 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้เก็บ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด เพือ่ ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
4.2 เครื่ องมือและการเก็บข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการสํารวจ (Survey) จากแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยใช้ช่ อ งทางการเก็ บ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) ใช้ร ะยะเวลาในการเก็ บ
แบบสอบถาม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็ นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
สําหรับแบบสอบถามประกอบไปด้วย แบบสอบถามชนิดปลายปิ ด และคําถามมาตรวัดระดับประเมินค่า
(Rating Scale) ซึ่ งแบบสอบถามประกอบไปด้วย 6 ส่ วนคําถาม ดังนี้ ส่ วนที่ 1 คําถามคัดกรอง จํานวน 2 ข้อ ส่ วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร จํานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม จํานวน 8 ข้อ
ประยุกต์จากมาตรวัดความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อมของ Kim and Choi (2005) จํานวน 4 ข้อ ของ Fujii (2006) จํานวน
2 ข้อ และของ Schultz (2001) จํานวน 2 ข้อ ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้ต่อเนื้ อทําจากพืช จํานวน 8 ข้อ ส่ วนที่ 5
ข้อมูลเกี่ ยวกับทัศนคติต่อเนื้ อทําจากพืช จํานวน 8 ข้อ ส่ วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจากพืช
จํานวน 3 ข้อ โดยทางผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามนี้ไปทดสอบหาความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยการนํา
แบบสอบถามนี้ไปปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบความตรง
ของเนื้ อ หา รวมถึ ง ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ เพื่ อ ที่ แ บบสอบถามจะได้มี คุณ ภาพและมี ความเหมาะสม
มากยิง่ ขึ้น หลังจากนั้นได้ทาํ แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดสอบหาความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบสอบถาม
ไปทดสอบใช้ (Pre-test) กับผูต้ อบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน เพื่อปรับปรุ งแบบสอบถาม
ให้มีแม่นยํามากยิ่งขึ้น เมื่อเก็บแบบสอบถามแล้วผูว้ ิจยั จะนํามาหาค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยการใช้สูตร
สัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach โดยกําหนดให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า 0.70 ผลการทดสอบ
ในแต่ละส่ วนมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ดังนี้ ส่ วนความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม มีค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 0.809 ส่ วนการรับรู ้ต่อ
เนื้ อทําจากพืช มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.830 ส่ วนทัศนคติต่อเนื้ อทําจากพืช มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.844 ส่ วนการตัดสิ นใจ
ซื้อเนื้อทําจากพืช มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.892
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistic Package for the
Social Sciences) เพื่อคํานวณหาค่าสถิติที่ใช้ในงานวิจยั จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากค่าสถิติ โดยสถิติเชิง
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พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิ บายข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร ความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้
ทัศ นคติ และการตัด สิ น ใจซื้ อ เนื้ อ ทํา จากพื ช โดยใช้ก ารบรรยายข้อ มู ล ด้ว ยวิธี แ จกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยสมมติฐานที่ 1-4 ใช้สถิติ t-test และ One-way ANOVA
ในการทดสอบ ส่วนสมมติฐานที่ 5 ใช้สถิติ Multiple Regression Analysis ในการทดสอบ

5. ผลการวิจัย

จากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน มีจาํ นวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิง 237 คน
ส่ วนเพศชาย 163 คน อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี มากที่ สุด จํานวน 206 คน ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 232 คน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ทาํ อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จํานวน 218 คน และ
ส่วนใหญ่มีรายได้อยูท่ ี่ช่วง 15,000-30,000 บาท จํานวน 117 คน ในส่วนของความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อมเท่ากับ 4.33 ซึ่ งหมายถึงมีความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อมสูงมาก โดยมี
ความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อมในหัวข้อ “มนุษย์ตอ้ งอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติเพื่อความอยูร่ อด” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51
ด้านการรั บรู ้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ค่าเฉลี่ ยของการรั บรู ้ต่อเนื้ อทําจากพืชเท่ากับ 3.67 ซึ่ งหมายถึ งมี การรับรู ้ใน
ระดับสู ง โดยมีการรับรู ้ต่อเนื้ อทําจากพืชในหัวข้อ “ท่านทราบว่าเนื้ อทําจากพืชมีส่วนผสมหลักคือธัญพืชและ
พืชตระกูลถัว่ ” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านทัศนคติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อเนื้ อทําจากพืช
เท่ากับ 3.63 ซึ่ งหมายถึงมีทศั นคติเชิ งบวก โดยมีทศั นคติต่อเนื้ อทําจากพืชในหัวข้อ “ท่านรู ้สึกว่าเนื้ อทําจากพืช
สามารถช่วยลดการรับประทานเนื้ อสัตว์ได้” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านการตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจากพืช พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของการตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจากพืชเท่ากับ 3.56 ซึ่ งหมายถึงมีการตัดสิ นใจซื้ อในระดับสู ง
โดยมี การตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจากพืชใน หัวข้อ “ท่ านวางแผนที่ จะซื้ อเนื้ อทําจากพืชมารั บประทานมากขึ้นใน
อนาคต” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.65
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศต่างกัน มีความต่างในเรื่ องความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้
ทัศนคติ และการ ตัดสิ นใจซื้ อเนื้อทําจากพืช โดยเพศหญิงมีความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ ทัศนคติ และการ
ตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจากพืช มากกว่าเพศชาย อายุต่างกัน มีการรับรู ้ต่อเนื้ อทําจากพืชต่างกัน โดยอายุช่วง 36-45 ปี
และ 46-55 ปี มีค่าเฉลี่ยการรับรู ้ต่อเนื้อทําจากพืชสูงกว่าช่วงอายุ 18-25 ปี และ 26-35 ปี การศึกษาต่างกัน มีทศั นคติ
และการตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทํา จากพืชต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีทศั นคติต่อเนื้ อทํา
จากพืช และการตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืช สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงกว่า ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด้านความแตกต่างของลักษณะทางประชากร
ลักษณะทาง
ความใส่ ใจ
การรับรู ้ต่อ
ประชากร
ต่อสิ่ งแวดล้อม
เนื้อทําจากพืช
เพศ


อายุ


การศึกษา


อาชีพ


รายได้


* หมายถึง เป็ นไปตามสมมติฐาน,  หมายถึง ไม่เป็ นตามสมมติฐาน
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ทัศนคติต่อ
เนื้อทําจากพืช






การตัดสิ นใจซื้อ
เนื้อทําจากพืช
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นอกจากนี้จากการทดสอบอิทธิพลของความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ และทัศนคติ ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อเนื้อทําจากพืช พบว่า ทัศนคติ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืช ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

B
ความใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อม
การรับรู ้ต่อเนื้อทําจากพืช
ทัศนคติต่อเนื้อทําจากพืช
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

β

t

Sig

.098
.052
1.552
.121
.043
.031
0.810
.418
1.041
.734
19.258
.000*
R2 = .585 / R2adj = .582 / S.E.E. = .611 / F = 51.041

6. อภิปรายผล

จาการทดสอบสมมติ ฐ านที่ พ บว่า เพศต่ า งกัน มี ค วามใส่ ใ จต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม การรั บ รู ้ ทัศ นคติ และ
การตัดสิ นใจซื้อเนื้อทําจากพืชต่างกัน โดยเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงเป็ นเพศที่มีความละเอียดอ่อน
มี ค วามใส่ ใจในเรื่ อ งต่ างๆ มากกว่า สอดคล้อ งกับที่ กิ่ ง แก้ว ทรั พ ย์พ ระวงศ์ (2546) อธิ บ ายไว้ว่า เพศหญิ งมี
ความอ่อนโยน ใส่ใจ ส่วนเพศชายมีความหนักแน่น มีความเป็ นเหตุเป็ นผล โดยความต่างนี้มีผลต่อการดําเนินชีวิต
และเอาใจใส่ ในเรื่ องต่างๆ ต่างกัน ออกไป กลุ่มตัวอย่างอายุช่วง 36-45 ปี และ 46-55 ปี มีค่าเฉลี่ยการรับรู ้ต่อเนื้อ
ทําจากพืชสู งกว่าช่วงอายุ 18-25 ปี และ 26-35 ปี แสดงให้เห็ นว่าในวัยผูใ้ หญ่ อาจมีการมองหาอาหารทางเลือก
ต่างๆ ไว้ อาจเพราะเหตุผลเรื่ องสุ ขภาพเพราะอายุที่มากขึ้น หรื อด้วยอายุมากทําให้มีประสบการณ์ชีวติ ที่มากกว่า
จึงทําให้มีการรับรู ้ถึงเนื้ อทําจากพืชได้ดีกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีทศั นคติต่อเนื้ อทําจาก
พืช และการตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจากพืช สู งกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีก ารศึ กษาปริ ญ ญาตรี และสู งกว่าปริ ญ ญาตรี
การศึ กษาที่ ต่างกันอาจทําให้มีมุมมองในเรื่ องต่างๆ ที่ ต่างกันออกไปตามประสบการณ์ ที่ได้รับ สําหรั บกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี อาจมีความรู ้สึกว่าเนื้อทําจากพืชเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ และอยากทดลองซื้อ
มารับประทาน โดยมีมุมมองว่าว่าสิ่ งเหล่านี้ สามารถทําได้ง่าย แต่กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
ปริ ญญาตรี อาจมองว่ามีทางเลือกหรื ออื่นที่ทาํ ได้ในการช่วยลดหรื อแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม สําหรับเรื่ องทัศนคติ
ต่อเนื้ อทําจากพืชที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจากพืช สอดคล้องกับ Lutz (1991) ที่อธิ บายว่าทัศนคติคือ
ความรู ้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง และส่ งผลไปยังพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่ งนั้น กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติเชิงต่อ
เนื้อทําจากพืช ย่อมส่งผลไปยังพฤติกรรมต่อเนื้อทําจากพืชเช่นกัน กล่าวคือ ทัศนคติต่อเนื้อทําจากพืชคือความรู ้สึก
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเนื้อทําจากพืช หากผูบ้ ริ โภคมีความคิดหรื อความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรม
ต่อสิ่ งนั้น สิ่ งนี้ แสดงให้เห็นว่าทัศนคติต่อเนื้ อทําจากพืชของผูบ้ ริ โภค สามารถทํานายการตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจาก
พืชได้ หากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติต่อเนื้ อทําจากพืชแบบไหน ก็จะส่ งผลให้มีพฤติกรรมต่อเนื้ อทําจากพืชแบบนั้น
หากร้ านอาหารหรื อผูจ้ ดั จําหน่ ายสามารถสร้ างทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคต่อเนื้ อทําจากพืช ก็จะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจที่จะซื้อเนื้อทําจากพืช อาจทําการวางแผนการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประโยชน์ท้ งั ในแง่การช่วย
สิ่ งแวดล้อมหรื อการรับประทานเนื้อทําจากพืชว่าดีต่อสุขภาพ หรื อหากมีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งตัวเนื้อทําจากพืช
ให้มีดีกว่านี้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง รสชาติ ราคา แหล่งขาย หรื อมีการพัฒนาให้เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น อาจทํา
ให้มีการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้นเช่นกัน หรื อในอนาคตอาจมีการทําแคมเปญการตลาดโดยวางทัศนคติต่อเนื้อทําจาก
พืชเป็ นตัวแปรหลัก เพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อมากขึ้น
1633

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
เนื่ องจากเพศหญิง มีความใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจากพืช
สู ง กว่า เพศชาย ดัง นั้น หากต้อ งการเพิ่ ม ยอดขายจะต้อ งมุ่ ง เน้น ไปที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายหลัก ซึ่ ง เป็ นเพศหญิ งที่ มี
การตัดสิ นใจซื้ อสู งกว่าเพศชาย นอกจากนี้ ทศั นคติต่อเนื้ อทําจากพืช มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อทําจากพืช
และสามารถทํานายถึงการตัดสิ นใจซื้ อเนื้อทําจากพืชได้ ดังนั้น หากทางร้านอาหารหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายต้องการเพิ่ม
ยอดขายสิ นค้า จะต้องวางแผนเน้นการสื่ อสารเพื่อเปลี่ ยนทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้เป็ นเชิ งบวกมากยิ่งขึ้น เช่น
การสื่ อสารถึงประโยชน์ของการรับประทานต่อทั้งสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับ
ผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น เช่น ราคาหรื อสถานที่วางขายสิ นค้า หรื อจัดทําแคมเปญการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
ทัศนคติ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีและส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยทําการเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ดว้ ยแบบสอบถาม
สําหรับงานวิจยั ครั้งต่อไปอาจทําการวิจยั เชิ งคุณภาพ หรื อทําการเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก
หรื อทําการทดลอง เพื่อให้ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น และทําให้ทราบถึงแง่มุมต่างๆ มากยิง่ ขึ้น และงานวิจยั
ครั้งนี้สาํ รวจเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั จึงไม่ครอบคลุมถึง
ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่อื่น สําหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป อาจทําการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ หรื อพื้นที่ที่กว้างมากขึ้น
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บทคัดย่ อ

บทความเรื่ อง “ศักยภาพการรู ้ เท่ าทันความผิดปกติ ของข้อมูลข่ าวสารและความตระหนักต่อ สัง คม
พหุ วฒั นธรรมของวัยรุ่ นสามจังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาศักยภาพการรู ้เท่ าทัน
ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร (Information Disorder) และความตระหนักต่อความสําคัญของสังคมพหุ วฒั นธรรม
ชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อสังคมให้แก่กลุ่มวัยรุ่ นในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ อายุระหว่าง
15-24 ปี รวมถึงครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดเรื่ องความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารของแคลร์
วอร์ เดิล และโฮสเซน เดรัคห์ชานและทักษะวัฒนธรรมของศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธรเป็ นแนวทางการศึกษา ทั้งนี้
ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีสถาบันการศึ กษาและ
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการปลูกฝังทักษะวัฒนธรรม ให้พ้ืนฐานความรู ้ในการทําความเข้าใจ
และตีความข้อมูลข่าวสาร การเพิ่มทักษะค้นหาความจริ งร่ วม (Collaborative fact checking) ของข้อมูลข่าวสารจาก
สื่ อ สัง คม นํา ไปสู่ ก ารร่ ว มเป็ นเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารเพื่ อ เฝ้ า ระวัง ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ผิ ด บิ ด เบื อ น เพื่ อ นํา มาซึ่ ง
ความเข้าอกเข้าใจระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้
คําสําคัญ: การรู ้เท่าทันความผิดปกติขอ้ มูลข่าวสาร การค้นหาความจริ งร่ วม วัยรุ่ น สังคมพหุวฒั นธรรม
สามจังหวัดชายแดนใต้

ABSTRACT

This article aimed at identifying capacity of information disorder literacy; awareness of multicultural
society significance; and developing social media literacy skills among Thai youth aged between 15 and 24 years,
teachers, and lecturers from educational institutions in the three southern border provinces, Thailand. The
approach of the study was based on information disorder framework by Wardle and Derakhshan and data from
the book Taksa Wattanatham (Cultural Skills) printed by PrincessMaha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
(Public Organization). Participatory action research was employed. Educational institutions and civil society all
participated in the process of building cultural skill, understanding and interpreting information, and enhancing
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collaborative fact checking. All of theses activities led to being a part of misinformation and disinformation
monitoring network and understanding between people from different culture in the three southern border
provinces.
Keywords: Information Disorder Literacy, Collaborative Fact Checking, Youth, Multicultural Society,
Three Southern Border Provinces

1. บทนํา

ปูมหลังบริบทความรุนแรงและปมความขัดแย้ งสังคมต่ างวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้
หลายปี ที่ ผ่านมาข่าวปลอมเป็ นภัยร้ายคุกคามในสังคมไทย บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลสร้างข่าวลวง หรื อ
ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเมือง สร้างความเกลียดชัง ลดความน่าเชื่อถือของฝ่ าย
ตรงข้าม ซึ่ งส่ งผลลกระทบต่อการทําให้เสี ยทรัพย์สิน เสี ยสุ ขภาพ หรื อร้ายแรงถึงขั้นเสี ยชีวิตได้ “กลุ่มวัยรุ่ น” คือ
กลุ่มคนที่ประสบกับปั ญหาในการรับมือกับข่าวปลอม หรื อข้อมูลผิด บิดเบือน มากที่สุด จากการศึกษางานวิจยั
ของไทย วัยรุ่ นมีปัญหาการใช้สื่อสังคมในการบริ โภคข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การเปิ ดเผยตัวตนและสิ ทธิ ส่วนบุคคล
การถูกหลอกลวงทางเพศ การกลัน่ แกล้งรั งแกออนไลน์ การถูกฉ้อโกงผ่านการทําธุ รกรรมออนไลน์ แต่ทว่า
สําหรับในบริ บทพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั วัยรุ่ นต้องเผชิญกับปั ญหาเฉพาะ คือ สถานการณ์ความไม่สงบ
และความขัดแย้งในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปั จจุบนั
ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี (2562) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี วิจยั และสรุ ปสถานการณ์ความขัดแย้งและ
ความรุ นแรงในรอบ 15 ปี จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch Database) พบว่า
เหตุการณ์ในพื้นที่ จงั หวัดปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดื อนมกราคม 2547
จนถึ งเดื อนมิ ถุนายน 2562 มี จาํ นวนเหตุการณ์ 20,323 เหตุการณ์ มี ผูเ้ สี ยชี วิต 6,997 ราย และผูไ้ ด้รับบาดเจ็ บ
13,143 ราย ในปี 2556 นั้น จุดเปลี่ยนที่สาํ คัญน่าจะเกิดจากปฏิบตั ิการที่เรี ยกว่า “กระบวนการสันติภาพ” ที่เริ่ มในปี
ดังกล่าวอันเป็ นผลจากการปรับตัวของทุกฝ่ ายในสนามของความขัดแย้งทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างเป็ น
ระบบ คําถามที่น่าคิดก็คือใครเป็ นคนก่อความรุ นแรง หรื อสาเหตุของความรุ นแรงมาจากอะไรกันแน่ เหตุการณ์
โดยรวมเกิ ดจากปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการแบ่ งแยกดิ นแดน การต่อสู ้เพื่ออิ สรภาพ ถึ งร้ อยละ 71 รองลงมา คื อ
เหตุการณ์ที่ถูกระบุวา่ ไม่ชดั เจนหรื อไม่สามารถระบุได้วา่ เกิดจากสาเหตุอะไรร้อยละ 20 เหตุการณ์ความรุ นแรงที่
เกิ ดจากอาชญากรรมร้ อยละ 5 และเหตุการณ์ ที่ระบุว่าเกิ ดจากประเด็นยาเสพติดคิดร้อยละ 3 ความแปรปรวน
ไม่แน่นอนของเหตุการณ์ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในระยะหลัง บางครั้งยังไม่สามารถอธิ บายได้ดว้ ยข้อมูลที่มีอยู่ว่า
เกิ ด จากอะไร ใครเป็ นผูท้ าํ อัน มี ผ ลทํา ให้ประชาชนเกิ ดความหวาดระแวงในสถานการณ์ ที่เ กิ ดขึ้ น มี ผ ลต่ อ
ความรู ้สึกของประชาชนหรื อจิตวิทยาสังคม ประชาชนขาดความเชื่อมัน่ ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ
ตลอดระยะเวลา 17 ปี ของการเกิดความรุ นแรง มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมพหุวฒั นธรรม ที่กระทบ
ต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคมพหุ วฒั นธรรมชายแดนใต้ เกิ ดความไม่ไว้เนื้ อเชื่ อใจ ความหวาดระแวง และ
ความขัดแย้งระหว่างคนต่างวัฒนธรรม สาเหตุเกิดจากปรากฎการณ์ การแพร่ กระจายของข่าวลือ ข่าวลวงมากมาย
ในช่วง ประมาณ 7 ปี หลังเกิดสถานการณ์ “ปฏิ บตั ิการข่าวสาร” หรื อ ไอโอ (Information Operation) ได้เริ่ มขึ้น
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โดยเป็ นการปล่อยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจผิดหรื อโจมตีผูเ้ ห็นต่าง เช่น ระหว่างรัฐกับกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐกับภาคประชาสังคม การจงใจสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเกิ ดขึ้น และมี
กลุ่ ม คนที่ พ ยายามสร้ า งความเกลี ย ดชัง โดยใช้ป ระเด็ น ความต่ า งศาสนา ต่ า งชาติ พ นั ธุ์ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เป็ นชนวนความขัดแย้ง โดยกลุ่มเป้ าหมายสําคัญ คือ เด็กและเยาวชน สํานักข่าวกรองของไทย เปิ ดเผยข้อมูลจาก
การวิจยั ปฏิบตั ิการข่าวสารในสงครามก่อความไม่สงบ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้วา่ ปฏิบตั ิการข่าวสารใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้วา่ มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการต่อสูร้ ะหว่างฝ่ ายรัฐกับกลุ่มก่อความไม่สงบ กลุ่มก่อความไม่
สงบสามารถเอาชนะใจของประชาชน พร้อมทั้งใช้การครองความเหนือกว่าทางด้านข้อมูล ข่าวสารในการควบคุม
ความคิดของประชาชน ซึ่ งมีเชื้ อชาติ ศาสนาเดี ยวกัน อีกทั้งใช้ประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์รุนแรงครั้ ง
สําคัญๆ เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความเกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐไทย มีการชักชวนเยาวชน (Recruit) เข้าร่ วม
ปฏิบตั ิการกับกลุ่มก่อความไม่สงบในการก่อเหตุรุนแรง ซึ่ งปฏิบตั ิการข่าวสารของกลุ่มก่อความไม่สงบสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย ด้วยการใช้เครื่ องมือต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้รับรู ้ข่าวสารตามที่ตอ้ งการ
และเพื่อให้ประชาชนสนับสนุ นยุทธศาสตร์ การแบ่งแยกดินแดน (สุ รชาติ บํารุ งสุ ข, 2553) อย่างไรก็ตาม 2-3 ปี
ต่อมาฝ่ ายรัฐก็ได้ตอบโต้ดว้ ยปฏิบตั ิการข่าวสารด้วยเช่นกัน สํานักข่าวอิศราได้นาํ เสนอข้อมูลว่า ปฏิบตั ิการข่าวสาร
ในพื้นที่มีการ “ลํ้าเส้น” ระหว่างคู่ขดั แย้ง "เฟซบุุ๊ก" เป็ นช่องทางหลักในการเผยแพร่ ขอ้ มูลฝ่ ายตน มีการขุดคุย้ โจมตี
คู่ขดั แย้ง เช่น การปล่อยภาพหลุดการฝึ ก การสะสมอาวุธ และการปฏิบตั ิการสร้างความไม่สงบที่ผกู ้ ่อการร้ายสวม
ชุดที่สามารถคาดเดาอัตลักษณ์ได้วา่ มาจากฝ่ ายไหนของคู่ขดั แย้ง ออกสู่ สาธารณะ (ปกรณ์ พึ่งเนตร, 2557) ดังนั้น
นอกจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เป็ นการสร้างความรุ นแรงแล้ว “สงครามข่าวสาร” การตอบโต้กนั ด้วย “ข้อมูล
ข่าวสารที่ผิด บิดเบือน” ยืดเยื้อยาวนานและ “ลํ้าเส้น” ได้ก่อให้เกิดปมความขัดแย้งในสังคมพหุวฒั นธรรมชายแดนใต้
สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (2562) รายงานผลการดําเนิ นงานโครงการเพิ่มทักษะรู ้เท่าทันสื่ อและ
สนับสนุ นบทบาทเยาวชน (รักสันติ) เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเสนอแนวทางต่อการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว เนื่ องจากเยาวชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ยงั คงมีทศั นะของความเข้าใจเกี่ยวกับบริ บทชายแดนใต้
ในระดับที่ น้อย เยาวชนส่ วนใหญ่รับรู ้ ข่าวสารจากคําบอกเล่ามากกว่าการสื บค้นเพื่อหาความจริ งที่ เกิ ดขึ้นใน
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ เยาวชนยัง คงขาดตรรกะและหลัก แนวคิ ด ของการรั บ รู ้ สื่ อ ที่ ป ลอดภัย หรื อ ไม่ ป ลอดภัย
ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้เป็ นช่องทางสําคัญที่กลุ่มก่อความไม่สงบมักนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการข่าวสาร
เพื่อโจมตีรัฐบาลหรื อรัฐไทย และหากประชาชนเข้าใจ ในบริ บทของวาทกรรมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ชาติ
พันธุ์ และอัตลักษณ์ ความเป็ นมลายูแบบผิวเผิน ยิ่งทําให้สังคมชายแดนใต้เกิ ดความขัดแย้งทางความคิ ดและ
นําไปสู่ความรุ นแรงมากขึ้น ประชาชนจะตกเป็ นเครื่ องมือและเป็ น “แนวร่ วมมุมกลับ” ซึ่งในยุค “สงครามข่าวสาร
ออนไลน์” หมายถึงประชาชนที่ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายกับใคร แต่เมื่อรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเท็จหรื อบิดเบือนเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งแล้วรู ้สึกคับแค้นใจ ไม่พอใจ จึงอาจมีพฤติกรรมในการส่ งต่อข่าวสารหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่
เป็ น “ทัศนคติในเชิงลบ” เช่น การเหยียดเชื้อชาติ ศาสนา ใช้ถอ้ ยคําที่รุนแรงสร้างความเกลียดชังระหว่างคนต่าง
ศาสนาต่างวิถีวฒั นธรรม หรื อโจมตีให้ร้ายแก่กนั ซึ่งถือเป็ นการกระทําที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผูส้ ่งสารที่จงใจ
สร้ า งความขัด แย้ง ในพื้ น ที่ โ ดยไม่ รู้ ต ัว ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของสถานวิ จัย ความขัด แย้ง และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา (2563) ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภายใต้ ครั้งที่ 5 (Peace Survey) เผยข้อมูลกลุ่มที่คิดว่าความรุ นแรงในพื้นที่
เกิดจากทหารพราน ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี (คิดเป็ นร้อยละ 12.8 ของผูต้ อบจํานวน 265 คน)
และอายุ 26-40 ปี (คิดเป็ นร้อยละ 38.5 ของผูต้ อบ) ดังนั้นจะเห็นว่าในกลุ่มของเยาวชน วัยรุ่ นจนถึงวัยกลางคน
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คิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็ นผูก้ ่อความไม่สงบ ซึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์กบั ปฏิบตั ิการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่น้ ี แม้วา่ เดือน
มีนาคม ปี 2564 เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ประกาศลบบัญชีผใู ้ ช้จาํ นวน 185 บัญชี เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ตรวจจับได้วา่
สมัครเข้ามาเพื่อปฏิ บตั ิการข้อมูลข่าวสาร โดยมีส่วนเชื่ อมโยงกับฝ่ ายความมัน่ คงของไทย แต่ปัจจุบนั บัญชีผใู ้ ช้
เฟซบุ๊กและเพจเหล่านี้ ยงั มีให้เห็นเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย ซึ่ งหากใช้เมนูการค้นหาหน้าเฟซบุ๊ก และเลือกพิมพ์คาํ ว่า
ข่าวสารชายแดนใต้ ก็จะพบเพจและบัญชีผใู ้ ช้ที่เข้าข่ายปฏิบตั ิการข้อมูลข่าวสาร ตัวอย่างจากการสื บค้น พบเพจที่
นําเสนอข่าวบิดเบือน โดยเพจดังกล่าวยืนยันสถานะว่าเป็ นบริ ษทั ด้านสื่ อ/ข่าวสาร นําเสนอภาพและข่าวเหตุการณ์
ก่อเหตุยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนเสี ยชีวิตที่ อ.ปะนาเระ จ.ปั ตตานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 แต่หากพิจารณา
การเขียนข่าว พบว่า มีการพาดหัวข่าวโดยใช้ถอ้ ยคําสร้างความเกลียดชัง (Hate speech) เช่นคําว่า “โจรใต้โหด”
และ “ไร้ ศ าสนา” รวมถึ ง เนื้ อ หาข่ า วไม่ มี ก ารอ้า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม าของข้อ มู ล นอกจากนี้ การตอบโต้ผูม้ าแสดง
ความคิดเห็นยังใช้ถอ้ ยคําหยาบคาย ไร้ความเป็ นกลาง มุ่งโจมตีคู่ขดั แย้ง ส่งผลให้ผมู ้ าแสดงความคิดเห็นโต้แย้งใต้
โพสต์ แสดงทัศ นคติ เ ชิ ง ลบ เกลี ย ดชัง คนต่ า งศาสนาและเจ้า หน้า ที่ รั ฐ เช่ น “ในคุ ก คนมี ศ าสนาเพี ย บเลย”
“ศักดิ์ ปากรอ ก็เป็ นคนพุทธนะ” “ใครยิงผมไม่รู้ แต่ที่รู้เขาเป็ น อส. ทํางานรับใช้ให้ศตั รู สมควรตาย” การสื่ อสาร
หรื อ ตอบโต้กัน ในสื่ อ สัง คมเชิ ง ลบ โดยไม่ มี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล และหาเหตุ ผ ล หลัก ฐานมาพูด คุ ย กันนั้น
ย่อมสร้างความแตกแยกให้คนในสังคมพหุวฒั นธรรมได้ ด้วยเหตุน้ ีการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ความรุ นแรงใน
พื้ น ชายแดนใต้ จึ ง ควรสร้ างความรู ้ เ ท่ าทัน ความผิดปกติ ของข้อ มูล ข่า วสารของเยาวชนในพื้น ที่ ส ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยต้องให้พ้ืนฐานความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องประวัติศาสตร์ การเมือง และการใช้ชีวิตร่ วมกันใน
สังคมพหุวฒั นธรรมเป็ นฐานด้วย

2. วัตถุประสงค์ การศึกษา

2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพในการรู ้เท่าทันสื่ อและความตระหนักถึงความสําคัญของสังคมพหุวฒั นธรรมใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ของวัยรุ่ น
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการรู ้เท่าทันความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารในสื่ อสังคม และทักษะวัฒนธรรมเพื่อ
ใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการการสื่ อสารและการค้นหาความจริ งร่ วมให้แก่กลุ่มวัยรุ่ นสามจังหวัดชายแดนใต้

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

3.1 ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อ ข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั (Media information and Digital Literacy)
Hobbs, R. (2010) นิ ยามการรู ้เท่าทันสื่ อและดิจิทลั ว่าคือ ทักษะชีวติ ที่จาํ เป็ นสําหรับการมีส่วนร่ วม
ในการสื่ อสารในยุคของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถดังต่อไปนี้
1) ตัดสิ นใจเลือกเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารอย่างรับผิดชอบและเข้าถึงข้อมูลโดยคิด ไตร่ ตรองและเข้าใจ
เนื้อหาก่อนที่จะนําไปขยายหรื อเผยแพร่ ต่อ
2) วิเคราะห์ขอ้ ความในรู ปแบบต่างๆ ได้ โดยรู ้วา่ ใครเป็ นผูผ้ ลิต มีวตั ถุประสงค์อะไร และสามารถ
ประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาได้
3) สร้างเนื้ อหาในรู ปแบบต่างๆ โดยใช้ขอ้ ความ รู ปภาพ เสี ยง สื่ อสารผ่านเครื่ องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทลั ที่ตนเองใช้ในชีวติ ประจําวัน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจริ ยธรรม
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4) มีส่วนร่ วมทางสังคม โดยการทํางานเป็ นรายบุคคลและทํางานร่ วมกันเพื่อแบ่งปั นความรู ้และ
แก้ไขปั ญหาในครอบครัว สถานที่ทาํ งาน และชุมชนและโดยการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของชุมชน
ทั้งนี้ นักวารสารศาสตร์ ยุคใหม่ Claire Wardle และ Hossein Derakhshan (2017) ได้ทาํ การศึ กษา
พัฒนาการของข่าวปลอม โดยให้แนวคิดเรื่ องความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร” (information disorder) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งสองใช้คาํ ว่า “ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร” แทนคําว่าข่าวลวง และแบ่งข้อมูลข่าวสารที่ผิดปกติออกเป็ น 3
กลุ่มใหญ่ๆ โดยใช้หลักการพิจารณาจากได้ ความเท็จ (false) และเจตนาร้าย (intent to harm) ดังนี้
1) ข้อมูลที่ผิด (misinformation) หมายถึง ข้อมูลที่ปลอมขึ้นมา หรื อ เป็ นเท็จ แต่ผูท้ ี่เผยแพร่ เชื่อว่า
เป็ นความจริ ง ได้แก่ เรื่ องของการเชื่อมโยงที่ผิด ๆ (false connection) หรื ออาจจะมีเนื้อหาสาระที่นาํ ไปสู่การเข้าใจ
ที่ผิด ๆ (misleading content) ในแง่น้ ีแม้ขอ้ มูลจะผิดหรื อเป็ นเท็จ แต่ผสู ้ ่งอาจไม่ได้มีเจตนาร้าย
2) ข้อมูลที่ บิดเบื อน (disinformation) คือ ข้อมูลที่ บิดเบื อน และผูท้ ี่ เผยแพร่ รู้ว่าไม่เป็ นความจริ ง
มีเจตนาโกหก และมีเป้ าหมายคือ กลุ่มคนที่ถูกหลอกได้ง่ายโดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี รวมถึงข้อมูลที่ถูกประกอบสร้าง
ขึ้นใหม่ อาจจะไม่ได้ผิดเสี ยทั้งหมด แต่อาจผิดที่ ผิดทางผิดบริ บท (false context) เป็ นข้อมูลที่ มีเนื้ อหาแอบอ้าง
(imposter content) เป็ นข้อมูลที่ มีการดัดแปลง (manipulated content) หรื อแต่งขึ้ นมาใหม่ (fabricated content)
ต่างจากข้อมูลผิดตรงที่ผสู ้ ่งแฝงเจตนาที่ไม่ดีและต้องการทําร้ายอีกฝ่ ายหนึ่ง
3) ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย (malinformation) คือ ข้อมูลที่มีพ้ืนฐานของความจริ ง แต่ถูกนําไปใช้เพื่อ
ทําร้ายบุคคล องค์กร หรื อประเทศ โดยเจตนาร้าย หรื อแฝงเจตนาร้าย อาทิ การเปิ ดเผยเรื่ องส่ วนตัวบางอย่างของ
บุ คคลสาธารณะ ที่ ไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สาธารณะ นั่นหมายความว่าข้อมู ลอาจจะจริ ง แต่การนําเสนอใน
ช่วงเวลาบางช่วงเวลา หรื อมีเจตนาที่จะใช้ทาํ ลายทางการเมืองก็อาจทําให้เกิดการสร้างความเสี ยหายได้
Claire ยังได้เขียนบทความเรื่ องความซับซ้อนของข่าวลวง (Fake news. It’s complicated.) (2017)
ว่า “Fake news” ไม่ได้เป็ นแค่ข่าว แต่เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับระบบนิ เวศข้อมูลทั้งหมด และคําว่าปลอมไม่สามารถ
อธิ บายความซับซ้อนและความแตกต่างของข่าวปลอมประเภทต่างๆ ได้ หากจะทําการศึกษาเพื่อให้เข้าใจระบบ
นิ เวศข้อมูลที่ผิดปกติในสื่ อสังคมปั จจุบนั อาจแยกให้เห็นองค์ประกอบสามประการ คือ ประเภทของเนื้ อหาที่
กําลังสร้างและแบ่งปั น แรงจูงใจของผูส้ ร้างเนื้อหาและวิธีเผยแพร่ เนื้อหา
การพัฒนาทักษะการรู ้เท่ าทันสื่ อแก่ วยั รุ่ นในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ จําเป็ นที่ จะต้องศึ กษา
บริ บทสังคมพหุวฒั นธรรมที่ประกอบด้วยผูค้ นที่มีภาษา ศาสนา วิถีชีวติ สํานึกทางชาติพนั ธุ์ ที่แตกต่างหลากหลาย
มากมายหลายกลุ่ม ความเข้าใจของคนส่ วนใหญ่เกี่ ยวกับวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนี้ ยังมีอยูอ่ ย่างจํากัดมาก ความไม่
รู ้จกั ไม่เข้าใจ ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างคน ทําให้เราเห็นคนที่แตกต่างว่าเป็ น “คนอื่น” ที่เรามองด้วยความกลัว
และหวาดระแวง ไม่สามารถนึกถึงเขาเหล่านั้นในฐานะเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกันได้ การจะลดช่องว่างนี้ จึงต้องให้
ความรู ้เรื่ องการอยูร่ ่ วมกันของคนต่างวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) (2557) จัดทําหนังสือ
ทักษะวัฒนธรรม: คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตร ซึ่ งรวบรวมความรู ้เรื่ องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในจังหวัดชายแดน
ใต้ข้ ึน เพื่อให้ผูค้ นต่างวัฒนธรรมที่ อยู่อาศัยในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นักเรี ยน นักศึ กษา เจ้าหน้าที่ รัฐ
รวมถึงผูค้ นนอกพื้นที่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้ ทําให้เกิด “ทักษะทางวัฒนธรรม”
ซึ่ งหมายถึง การสร้างความเข้าใจ และสร้างแนวปฏิบตั ิให้เกิด ความไว้วางใจ มีความรู ้ในการพูดคุยกับเพื่อนต่าง
ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็ นพื้นฐานสําคัญในการขจัดความหวาดระแวง
ระหว่างกลุ่มคน ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้สายสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นที่แตกต่างหลากหลายกันในทางวัฒนธรรม
เข้ม แข็ง มั่น คง หนัง สื อ ทัก ษะวัฒนธรรมเล่ ม นี้ ไ ด้นํา เสนอแนวคิ ดของ Smith และ Lischin (1987) ที่ ก ําหนด
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“ความคล่องทางวัฒนธรรม” ของผูน้ าํ (culturally fluent leadership) 8 ประการได้แก่ 1) การเข้าใจตนเองทั้งความ
เชื่อพื้นฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมของตน 2) การเข้าใจความเป็ นจริ งทางวัฒนธรรมของคนอื่น 3) มีแนวคิด
หลักในการดํา เนิ นชี วิต เช่น แนวทางจริ ยศาสตร์ ในการตัดสิ นผิด-ถูก 4) การมองโลกในภาพกว้างที่ครอบคลุม
กว้างขวาง ขณะเดียวกันก็ให้ความสํา คัญ กับอนาคต 5) สามารถเอาใจเขามาใส่ ใจเรา รู ้วิธีฟังคนอื่น และสื่ อสาร
เข้าถึ งเขาได้ 6) มี ทักษะในเชิ งวิชาชี พของตน 7) มี ทักษะในเชิ งกระบวนการทํางานเพื่อเชื่ อ มโยงทรั พ ยากร
จากตําแหน่งแห่ งที่ต่างๆ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ 8) มีความสามารถเป็ นผูน้ าํ แนวคิดทั้ง 3 เป็ นหลักการ
ที่ สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาทักษะของวัยรุ่ นให้เป็ น “พลเมื องรู ้ เท่ าทันสื่ อ ” ตามนโยบายของชาติ
โดยสามารถมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการทางสังคมเพื่อแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของข้อมูลผิด บิ ดเบื อนใน
สังคมได้
จากการค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจยั เกี่ ยวข้อง พบว่า ยังไม่เคยมีการศึ กษาเกี่ ยวกับศักยภาพใน
การรู ้เท่าทันสื่ อและความตระหนักถึงความสําคัญของสังคมพหุ วฒั นธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ของวัยรุ่ น
ทั้งนี้ มีงานวิจยั ที่คน้ พบรู ปแบบของข่าวลวง ข่าวปลอมที่เผยแพร่ ในประเทศไทย คือ งานวิจยั ของนันทิกา หนูสม
และวิโรจน์ สุ ทธิ สีมา (2562) ศึ กษาลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับความรู ้เท่าทันข่าวปลอม
บนเฟซบุ๊กของผูร้ ับสารในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่าส่ วนประกอบของข่าวที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเชื่อถือในระดับมาก
คือ ข่าวที่มีแหล่งข่าวเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ บนสื่ อสังคมออนไลน์ที่ทาํ ให้เชื่อถือข่าวนั้นใน
ระดับมาก เพราะเป็ นข่าวที่ ถูกนําเสนอบนหน้านิ วส์ฟีดของเฟซบุ๊กบ่อยครั้ง และผูร้ ับสารเชื่ อข่าวที่ สามารถหา
เหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อของตนเองได้เสมอ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้มีการศึกษาของทัศนี ประธานและ
คณะ (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศึกษานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กาํ ลังศึ กษาอยูใ่ นเขตพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาส จํานวน 2,263 คน พบว่าเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูป เว็บไซต์ อินสตาแกรม และไลน์ ตามลําดับ จากผลการเปรี ยบเทียบ
พฤติ กรรมการบริ โภคสื่ อและความตระหนักถึ งผลกระทบของสื่ อสังคมออนไลน์ในสื่ อแต่ละประเภท พบว่า
เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตระหนักถึง ผลกระทบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นอย่างดี แต่ยงั
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้สื่อของตนเองได้อย่างเหมาะสม
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3.2 กรอบแนวคิดการวิจยั
ลักษณะความแตกต่ างทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่
- เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา อาชีพ
ภูมิลาํ เนา
- พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร

ศักยภาพการรู้ เท่ าทันความผิดปกติของข้ อมูลข่ าวสารในสื่ อสั งคม
- ความสามารถในการรู้ เท่ าทันสื่ อดิจิทัล (การตัดสิ นใจเปิ ดรับ/วิเคราะห์
และประเมินค่า/การสร้างเนื้อหา/ การมีส่วนร่ วมทางสังคม)
- ความสามารถในการรู้เท่ าทันความผิดปกติของข้ อมูลข่ าวสาร (ประเภท
เนื้ อหาที่สร้างและแบ่งปั น แรงจูงใจของผูส้ ร้างเนื้อหาและผูแ้ บ่งปั น
วิธีเผยแพร่ เนื้ อหาออนไลน์และออฟไลน์)

ความรู้ ความเข้ าใจและตระหนักต่ อ
สังคมพหุวฒ
ั นธรรมจังหวัดชายแดน
ใต้
- ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม
- ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
( ภาษา ศาสนา วิถีชีวิต ชาติพนั ธุ์)
- ทักษะวัฒนธรรม

การพัฒนาทักษะการรู้ เท่ าทันความผิดปกติของข้ อมูลข่ าวสารและ
ความตระหนักต่ อสั งคมพหุวฒ
ั นธรรมของวัยรุ่ นในสามจังหวัดชายแดนใต้
- ประเด็น เนื้ อหาการรู ้เท่าทันสื่ อ ประเด็นพหุ วัฒนธรรม ทักษะทาง
วัฒนธรรม
- รู ปแบบการสื่ อสาร สื่ อ วิธีการสื่ อสาร
- เครื่ องมือ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ งใน
บริ บทพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง “ศักยภาพการรู ้เท่าทันความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารและความตระหนักต่อสังคมพหุ
วัฒนธรรมของวัยรุ่ นสามจังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย” (The Capacity of information Disorder Literacy and
Awareness of Multicultural Society among Thai Youth in the Three Southern Border Provinces, Thailand)
ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปฏิ บัติก ารแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Action Research: PAR) โดยใช้การวิจัยเชิ งสํา รวจ
(Survey research) สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการ (Action Research) โดยมีเครื อข่ายสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มวัยรุ่ น อายุระหว่าง 15-24 ปี ที่กาํ ลังศึกษาในสถาบัน
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ครู อาจารย์ นักวิชาการ ภาคประชาสังคมที่สนใจหรื อกําลังดําเนินงานขับเคลื่อนด้านการส่งเสริ ม
การรู ้เท่าทันสื่ อในพื้นที่ชายแดนใต้ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
4.3 เครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบสอบถามออนไลน์ เรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทัน
ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารและความตระหนักต่อสังคมพหุ วฒั นธรรมชายแดนใต้ 2) แบบสัมภาษณ์กลุ่มย่อย
และ 3) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 4) วิดีโอบันทึกการสัมภาษณ์ การสัมนา และการทํากิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey research) ส่ งแบบสอบถามออนไลน์ในรู ปแบบกูเกิ้ลฟอร์ ม เรื่ อง
ศักยภาพการรู ้เท่าทันความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร และความตระหนักต่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรม
ของวัยรุ่ นในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส ไปยังสถานศึกษาผ่านเครื อข่ายครู อาจารย์ มีเป้ าหมายจังหวัดละ
150 ชุด รวมทั้งสิ้น 450 ชุด ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling)
2) สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) หลังจากได้ผลสํารวจ ผูว้ ิจยั โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
สัมภาษณ์กลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 คือ นักเรี ยนระดับมัธยมปลาย อาชี วศึ กษา นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี อายุระหว่าง
15-24 ปี ที่มีประสบการณ์การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารผิด บิดเบือนผ่านสื่ อสังคมที่สมัครใจ กลุ่มที่ 2 การสัมภาษณ์ครู
อาจารย์ในสถาบันการศึ กษาสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมการรู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยน
นักศึกษา และแนวทางการสร้างทักษะรู ้เท่าทันสื่ อในสถาบันการศึกษา
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) อาจารย์ นักวิชาการ ภาคประชาสังคมที่ขบั เคลื่อนงาน
ด้านการสร้างความรู ้เท่าทันสื่ อ เพื่อหารู ปแบบ วิธีการพัฒนาทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อที่เหมาะสมกับวัยรุ่ น
4) การวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร (Action Research) จัด สัม นานํา เสนอข้อ มูล ให้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งได้ร่วม
รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์หา “รู ปแบบและวิธีการพัฒนาทักษะการรู ้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสารที่ผิดปกติ และการสร้างความตระหนักต่อสังคมพหุวฒั นธรรม” ร่ วมกัน และดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
โดยประสานครู อาจารย์ เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน นักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่ วม จํานวน 30 คน จาก 3จังหวัด
ชายแดนใต้ (ปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส) ร่ วมทดลองกิ จกรรมโครงการ “Youth CoFact: Deep South Thailand”
โดยการสร้างค่ายแกนนําค้นหาความจริ งร่ วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็ นระยะเวลา 1 เดือน
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey research) ใช้สถิติเชิ งพรรณาในการรายงานผลค่าเฉลี่ย และสัดส่ วนของ
ผลการสํารวจ การรวบรวม สรุ ป วิเคราะห์คาํ ถามปลายเปิ ด สําหรับการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูว้ ิจยั ทําการรวบรวม สรุ ป และวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งที่ 1 และนําเสนอข้อมูลในที่ประชุมสัมนา และนํามาปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั อีกครั้ง ก่อนเขียนรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

5. สรุ ปผลการศึกษา

การสร้ างเครื อ ข่ า ยตรวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง (Fact Checking) คื อ ทางออกแก้ ปั ญ หาการไม่ รู้ เ ท่ า ทัน
ความผิดปกติของข้ อมูลข่ าวสารในสังคม
ปั จจุบนั มีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสถาบันการศึ กษาดําเนิ นการ
สร้างการรู ้เท่าทันความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารและความตระหนักต่อสังคมพหุวฒั นธรรมของวัยรุ่ นชายแดนใต้
หลากหลายและมี การเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่าย Lazer D. M. J. et al. (2018) กล่าวว่าการแก้ปัญหาการสร้ างและ
แพร่ กระจายของข้อมูลผิด บิดเบือนผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อสื่ อสังคมนั้นยาก ในการตรวจสอบเนื้ อหาที่
ถูกต้องและระบุแหล่งที่ มาของการสร้างข่าว รวมทั้งการแพร่ กระจายที่ รวดเร็ ว และกว้างขวางทําให้การแก้ไข
ปั ญหาไม่ใช่เรื่ องที่ง่ายด้วยการออกกฎหมาย การจํากัดหรื อควบคุมการผลิตและแพร่ กระจายข่าวลวงได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพราะความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยที่
ไม่ได้เป็ นเจ้าของเทคโนโลยี ดังนั้นแนวทางการสร้ างให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมหลายฝ่ าย เป็ นแนวทางที่ น่าจะมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การปั ญ หาข้อ มู ล ผิ ด บิ ด เบื อ นได้ เพราะมี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
ในประเทศไทยคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) เป็ นองค์กรอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการกํากับดูแลเนื้ อหาข้อมูลผิด บิดเบือนโดยการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ของประเทศในภาพรวมที่ครอบคลุมทุกมิติ และได้ให้แนวทางปฏิบตั ิในส่ วนของภาคพลเมืองไว้
โดยมุ่งระดมความร่ วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่
1) ผู้บริ โภคเนื้ อหา สามารถวิเคราะห์ ค วามแตกต่า งกันของเนื้ อหาที่ เปิ ดรั บ ได้ เปิ ดรั บแหล่งข่า วที่
น่าเชื่อถือ แยกแยะข้อเท็จจริ งกับความคิดเห็นออกจากกันได้ รู ้ถึงเจตนาที่ตอ้ งการในข่าว การเข้าใจความสัมพันธ์
ของผูม้ ี ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย ในเรื่ อ งราวนั้น ไม่ ไ ปติ ด ตามบล็อกหรื อ เว็บ ไซต์ท่ี มี เนื้ อ หาลัก ษณะเชิ งประชานิ ยม
เพราะแพลตฟอร์มเหล่านั้นมักมีขอ้ มูลลวง ควรใช้วจิ ารณญาณตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์
2) ผู้สร้ างสรรค์ เนื้ อหาและผู้จําหน่ ายเนื้ อหา จําเป็ นต้องปรั บความเป็ นมื ออาชี พและมี ความเท่าทัน
เทคโนโลยีใหม่สร้างพันธะการผลิตเนื้อหาที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ กระตุน้ การผลิตข่าวเชิงวิเคราะห์ให้ผบู ้ ริ โภค
มากขึ้น การนําเสนอข่าวรอบด้าน เป็ นกลาง ไม่ลาํ เอียง
3) ผู้เผยแพร่ เนื้อหาโดยเฉพาะผู้เผยแพร่ เนื้อหาดิจิทัล ควรมีแนวปฏิบตั ิเพื่อลดจํานวนการแพร่ กระจาย
ข้อมูลผิด บิ ดเบื อนอย่างตรงไปตรงมา และเสนอแต่ขอ้ มูลที่ มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงการเป็ นท่อส่ งในการเผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การติดป้ ายหรื อสัญลักษณ์การกับข้อความที่ผิดหรื อข้อความที่เป็ นความคิดเห็นส่ วนตัว ผลที่
ตามมาคือผูบ้ ริ โภคจะเลิกสนใจการโฆษณาชวนเชื่อหล่านั้น ซึ่งจะช่วยเฝ้าระวังเนื้อหาลวง
ในส่ วนของภาคประชาสังคมร่ วมกันก่ อตั้งโครงการโคแฟค (Cofact : Collaborative Fact Checking)
เพื่อเป็ นพื้นที่กลางในการให้ทุกฝ่ ายมาช่วยกันค้นหาข้อเท็จจริ งในเว็บไซต์ https://cofact.org โดยต้องการให้ผรู ้ ับ
สารฝึ กทักษะการตรวจสอบข้อมูล ประเทศไทยจึ งมี องค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริ งที่ ระดมพลังภาคพลเมืองให้
ช่วยกันค้นหาความจริ งร่ วมมาตั้งแต่ปี 2563 รดี ธนารักษ์และณภัทร เรื องนภากุล (2564) ได้ทาํ วิจยั 1 ปี โคแฟค
“บทเรี ยนและข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาข่าวลวงอย่างยัง่ ยืนความจริ งร่ วม” พบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับแนวคิดว่า
ประเทศไทยจําเป็ นต้องมีการหาความจริ งร่ วม ความจริ งร่ วม หมายถึง การตรวจสอบค้นหาข้อเท็จจริ งจนเป็ นที่
ยอมรับร่ วมกัน เพื่อสร้างความรู ้เท่าทันข้อมูลเท็จ บิดเบือนและลดการส่งต่อ ช่วยแก้ปัญหาสังคมและลดความขัดแย้ง
เพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดยที่ ผ่านมา “เครื่ องมือ” ที่ ประชาชนใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ได้แก่ กูเกิ้ล
ศูนย์ชวั ร์ ก่อนแชร์ โคแฟค ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ศูนย์เช็ก ชัวร์ แชร์ และเช็คให้รู้ จึงเป็ นโอกาสที่ภาคประชาชน
จะได้มีบทบาทใช้เครื่ องมือเหล่านี้ในการตรวจสอบข่าวลวงในสังคมไทย โดยการ “หาความจริ งร่ วม”
สําหรับภาคใต้โครงการสร้างกลไกการเฝ้าระวัง และเตือนภัยผูบ้ ริ โภคเท่าทันสื่ อภาคใต้ เป็ นโครงการ
หนึ่ งที่กาํ ลังขับเคลื่อนประเด็นการสร้างความรู ้เท่าทันสื่ อให้ภาคพลเมืองโดยพลเมืองกันเอง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภี รกาญจน์ ไค่นุ่ นนา นักวิชาการด้านการสื่ อ สาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และนลิ นี
สังขชาต เจ้าหน้าที่สมาคมคุม้ ครองสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคจังหวัดสงขลา (2564) สํารวจข้อมูลที่เป็ นเท็จ (Misinformation)
จากการเฝ้าระวังในสื่ อสังคมของเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคภาคใต้ (สงขลา สตูล ปั ตตานี ภูเก็ต กระบี่) พบว่า มีการแพร่
ระบาดของข้อมูลเท็จ (Misinformation) ในสื่ อสังคมแพลตฟอร์ มไลน์กลุ่ม (Line Group) มากที่สุด รองลงมา คือ
เฟซบุ๊ก (Facebook)และอินสตาแกรม (Instagram) สําหรับประเด็นเนื้ อหาที่เครื อข่ายรายงานเข้ามามากที่สุด 5 อันดับ
ได้แก่ การระบาดของโรคโควิด-19 การโฆษณาเกินจริ งของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง การโฆษณาเกินจริ งของผลิตภัณฑ์
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อาหารเสริ ม การหลอกลวงทางอินเทอร์ เน็ต และการพนันออนไลน์ เป็ นที่น่าสังเกตว่าไม่มีการรายงานเนื้ อหาที่
เข้าข่ายสร้างความขัดแย้งจากเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคสื่ อภาคใต้
แม้วา่ จะมีองค์กรกํากับดูแล และองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง รวมถึงเครื่ องมือในการตรวจสอบข้อมูล
ผิด บิ ดเบื อน แต่ทว่าประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ตื่นรู ้ ถึงการใช้เครื่ องมื อดังกล่าว เมื่ อต้องเพชิ ญหน้ากับข้อมูล
ข่าวสารที่อาจเป็ นทั้งข้อมูลจริ ง ข้อมูลเท็จที่ได้รับจากสื่ อสังคมจํานวนมหาศาลในแต่ละวัน ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่ทุก
ฝ่ ายต้องช่วยกันหาแนวทาง “วิธีการสร้างความตระหนักรู ้ให้ประชาชน” โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น เพื่อให้พวกเขาได้
“ลงมือปฏิบตั ิ” ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ “เชื่อ” หรื อ “แชร์ต่อ” ที่สาํ คัญหากทุกฝ่ ายรวมเป็ นเครื อข่าย
ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการค้นหาความจริ งร่ วม ก็จะช่วยลดความสูญเสี ยและสร้างความปกติสุขให้สงั คมได้
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การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชันวิชาดาราศาสตร์ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิ เคชัน วิชาดาราศาสตร์
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ (IOC=1), แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 2 แผน (x� = 4.94, S.D. = 0.58),
แบบทดสอบ (ความเชื่อมัน่ = 0.80) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 คือ ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจาํ นวน 15 คน และ ระยะที่ 2 คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จํานวน 70 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Dependent t-test) ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน วิชาดาราศาสตร์
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 การสํารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 การอธิ บาย ขั้นที่ 4
1648

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

การขยายความรู ้ และ ขั้นที่ 5 การประเมินผล สามารถประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน ได้แก่ Stellarium, Padlet,
Quizizz และ YouTube ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ 2) ผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้
โมบายแอปพลิเคชัน วิชาดาราศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน, การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E), วิชาดาราศาสตร์

ABSTRACT

The purposes of this research were to: 1) study the process of Inquiry-based learning (5E) using the
mobile application on astronomy, and 2) compare the results before and after using Inquiry-based learning by
the mobile application on astronomy. The research tools were used interview form (IOC=1), two lesson plans
( x� = 4.94, S.D. = 0.58), and the tests (IOC = 1, Reliability = 0.80). The sample of this research was fifteen
teachers in phase one and phase two was seventy Mathayom Suksa 5 students in first term, 2021 academic year,
Triamudomsuksa Nomklao Samut Prakan school whom were derived from purposive selection. Data analysis
was used mean standard diviation, and Dependent t-test. Data analysis was used mean standard diviation, and
Dependent t-test. The results revealed that: 1) The process of Inquiry-based learning (5E) using the mobile
application on astronomy include 5 phases as: Phase (1) Enage, Phase (2) Explore, Phase (3) Explain, Phase
(4) Elaborte, and (5) Evaluate that can be used to apply the mobile applications such as Stellarium, Padlet,
Quizizz, and YouTube in learning management. 2) The results of Inquiry-based learning (5E) after using the
mobile application on astronomy were higher than before using the mobile application on astronomy with
statistical signifance at a level of .05.
Keywords: Mobile Application, Inquiry-Based Learning (5E), Astronomy

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ดาราศาสตร์ ถือเป็ นวิชาพื้นฐานด้านความรู ้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์ ในการเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้น ทําให้ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก รวมทั้งประเทศไทย ได้บรรจุวิชาดาราศาสตร์ไว้ในสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน
ซึ่งนักเรี ยนทุกคนต้องมีความรู ้ทางด้านดาราศาสตร์ โดยสามารถรับรู ้ข่าวสารและเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ใน สาระที่ 7 เรื่ องดาราศาสตร์และอวกาศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.58 ซึ่ งถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ต่าํ กว่ามาตรฐาน ปั จจุบนั ปั ญหาหลักของการจัดการเรี ยนการสอนวิชาดาราศาสตร์ ในประเทศไทย คือ
ครู ผสู ้ อนที่จบทางด้านดาราศาสตร์หรื อมีพ้ืนฐานทางด้านดาราศาสตร์น้ นั มีจาํ นวนน้อย จึงทําให้ครู ที่รับผิดชอบใน
สาขาอื่ นถูกดึ งเข้ามาสอนแทน อี กทั้งการเรี ยนรู ้ ทางดาราศาสตร์ ส่วนใหญ่ เกิ ดขึ้ นในเวลากลางคืน ในขณะที่
นักเรี ยนมีการเรี ยนในเวลากลางวัน และอีกประเด็นที่สาํ คัญสําหรับปัญหาในการสอนดาราศาสตร์ คือ สื่ อการสอน
สําเร็ จรู ปทัว่ ไปมักมีราคาสู ง ครู ส่วนใหญ่จึงประสบปั ญหาในการจัดหาสื่ อมาใช้สาํ หรับการสอนดาราศาสตร์ดว้ ย
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ, 2564)
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เพื่ อ ให้ส อดคล้องกับนโยบายการปฏิ รูปการศึ ก ษา และการเปลี่ ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ครู ผูส้ อนวิทยาศาสตร์ จึงต้องปรั บเปลี่ ยนวิธีการสอนให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักเรี ยนในยุคปั จจุบนั ด้วย
จากศึ กษาแนวโน้มในเรื่ องของการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึ กษา (จิ นตวีร์ คล้ายสังข์, 2560) พบว่า
ในหลายๆ ประเทศได้มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีความสะดวกรวดเร็ ว
ในการเข้าถึงการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีต่าง ๆ ในรู ปแบบของโมบายแอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้น บนสมาร์ ทโฟนและ
แท็บเล็ต ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายในกลุ่มนักเรี ยนศตวรรษที่ 21 กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้เป็ นรู ปแบบการสอนซึ่ งนักการศึกษากลุ่ม BSCS ได้นาํ เสนอเพื่อให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ เน้น
ให้นกั เรี ยนเป็ นผูค้ น้ คว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยครู ผสู ้ อนทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (จินตนา วีรเกียรติสุนทร, 2562)
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เป็ นอีกหนึ่ งโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนในวิชา
ดาราศาสตร์ ท้ งั หลักสู ตรพื้นฐานและเพิ่มเติมให้กบั นักเรี ยน พบว่าประสบปั ญหานักเรี ยนมีผลการเรี ยนตํ่าและ
มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ตํ่ากว่าระดับมาตรฐาน จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) โดยประยุกต์ใช้โม
บายแอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการดังกล่าวที่มีต่อผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนวิชาดารา
ศาสตร์ของนักเรี ยน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน
ในวิชาดาราศาสตร์
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชันใน
วิชาดาราศาสตร์หลังเรี ยนกับก่อนเรี ยน

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (5E)
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้แบบ 5E เป็ นรู ปแบบการสอนซึ่ งนักการศึกษา
กลุ่ม BSCS นําเสนอเพื่อให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ (จินตนา วีรเกียรติสุนทร, 2562) เน้นให้นกั เรี ยนเป็ น
ผูค้ น้ คว้าหาความรู ้ ด้วยตนเอง หรื อสร้ างความรู ้ ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูส้ อนเป็ น
ผูอ้ าํ นวยความสะดวก เพื่อให้นักเรี ยนบรรลุเป้ าหมาย และสามารถนําการแก้ปัญหามาใช้ในชี วิตประจําวัน ได้
มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ (Engage) เป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 การสํารวจและค้นหา (Explore) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงร่ วมกัน
ขั้นที่ 3 การอธิบาย (Explain) นําความรู ้ที่รวบรวมจากขั้นที่สอง มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ขั้นที่ 4 การขยายความรู ้ (Elaborate) เป็ นขั้นตอนที่ เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะ หรื อนําสิ่ งที่
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้
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ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluate) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนตรวจสอบความรู ้ได้เรี ยนรู ้มาว่าถูกต้อง
หรื อไม่ โดยครู จะมีบทบาทคือคอยกระตุน้ และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนประเมินความเข้าใจและความสามารถของตนเอง
จากการศึ กษาของ ศรั ณย์ วรรณศิ ริ (2560) และ วันทนา งาเนี ยม (2564) ได้ศึกษาการผลของการใช้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E ในการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่าภายหลังการใช้กระบวนการ
ดังกล่าว นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจการจัดการเรี ยนรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3.2 โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)
Mobile Application หมายถึง แอพพลิเคชันที่ช่วยการทํางานของผูใ้ ช้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น
สมาร์ ต โฟนและแท็ บ เล็ต ซึ่ งแอพพลิ เ คชัน เหล่ า นั้น จะทํา งานบนระบบปฏิ บัติ ก าร (OS) ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป
นักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของวิธีการจัดการเรี ยนรู ้จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้โมบายแอปพลิเคชัน ดังนี้
ธานินทร์ อินทรวิเศษ (2560), วิภาดา แก้วคงคา (2560), Khalil (2018) และ Kruma (2019) กล่าวว่า เป็ น
การเรี ยนที่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนได้ทุกที่และทุกเวลาโดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณ นักเรี ยนและผูส้ อน
ใช้เครื่ องมื อสําคัญ คื อ โมบายดี ไวซ์เป็ นอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ นิยมใช้งาน ได้แก่ สมาร์ ทโฟน
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็ นการศึกษาที่ช่วยสนับสนุนนักเรี ยนในการค้นคว้า แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู ้ที่
เป็ นประโยชน์ ระหว่างนักเรี ยนด้วยกันเองหรื อระหว่างนักเรี ยนและผูส้ อนผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
โดย Reychav and Wu (2016) และ Chuang (2017) ได้ทาํ การศึ กษาการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการ
เรี ยนรู ้ พบว่า การให้นักเรี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์โต้ตอบโดยตรงกับแอปพลิ เคชันบนสมาร์ ตโฟน ทําให้นักเรี ยนมี
การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมการเรี ยนรู ้มากขึ้น สามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และ
เกิดการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาวิชาที่เรี ยนได้มากยิง่ ขึ้น
สรุ ปการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โมบายแอปพลิเคชัน เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านอินเทอร์ เน็ต ที่ นักเรี ยน
สามารถเรี ยนได้ทุกที่ และทุกเวลา นักเรี ยน ครู สามารถติดต่อ ปรึ กษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่างกัน ได้
เช่นเดียวกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ โดยอาศัยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวบการสื บเสาะหาความรู ้
แบบ 5E โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน

ผลการเรี ยนรู ้วชิ า ดาราศาสตร์
เรื่ อง การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ผลการเรี ยนรู ้ในวิชาดาราศาสตร์ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้
โมบายแอปพลิเคชันของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ระยะที่ 1 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ ใช้ โมบาย
แอปพลิเคชัน ในวิชาดาราศาสตร์
กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ ครู โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จํานวน
15 คน โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เป็ นครู ที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มาก่อน (ในปี การศึกษา 2563)
3. เป็ นครู ที่มีประสบการณ์ทางด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่ อออนไลน์ในการจัดการเรี ยนการสอน
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการเรียนรู้ ในวิชาดาราศาสตร์ ด้ วยการจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E)
โดยการประยุกต์ ใช้ โมบายแอปพลิเคชัน
ประชากรที่ใช้ทาํ การวิจยั ในระยะที่ 2 ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จํานวน 5 ห้องเรี ยน นักเรี ยนจํานวน 178 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จํานวน 2 ห้องเรี ยน
นักเรี ยนจํานวน 70 คน ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เนื่ องจากเป็ นห้องเรี ยนใน
สายการเรี ยนวิทยาศาสตร์กายภาพ
4.2 เครื่ องมือวิจยั
ระยะที่ 1 การศึ กษากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E)โดยการประยุกต์ ใช้ โม
บายแอปพลิเคชัน ในวิชาดาราศาสตร์
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสัมภาษณ์มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) ทั้งฉบับเท่ากับ 1.0 เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับ
อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการเรียนรู้ ในวิชาดาราศาสตร์ ด้ วยการจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้
(5E) โดยการประยุกต์ ใช้ โมบายแอปพลิเคชัน
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 2 แผน ซึ่งมีค่าคุณภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.94 และมี
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 (มีความเหมาะสมมากที่สุด) และ สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์ โดยมีค่าความยาก (p) เฉลี่ยเท่ากับ 0.63 ค่าอํานาจจําแนก (r) เฉลี่ยเท่ากับ 0.46
และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 ในการเก็บข้อมูล
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะที่ 1 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ ใช้ โมบาย
แอปพลิเคชัน ในวิชาดาราศาสตร์
1. ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ จํานวน 15 คน เพื่อพิจารณาเลือกใช้โมบายแอปพลิเคชันที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการเคลื่อนที่
ปรากฏของดาวเคราะห์
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ระยะที่ 2 ศึกษาผลการเรียนรู้ ในวิชาดาราศาสตร์ ด้ วยการจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E)
โดยการประยุกต์ ใช้ โมบายแอปพลิเคชัน
1. ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่างโดยให้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่
ปรากฏของดาวเคราะห์ จํานวน 30 ข้อ ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที และดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน ซึ่ งประกอบด้วย
2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. เมื่อเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนรู ้ครบตามแผนที่กาํ หนดไว้ ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบวัดผลการเรี ยนรู ้ วิชาดาราศาสตร์ เรื่ องการเคลื่อนที่ ปรากฏของดาวเคราะห์
จํานวน 30 ข้อ ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที
3. ผูว้ ิจัย นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าดาราศาสตร์ เรื่ อง
การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ มาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการทางสถิติ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากเครื่ องมือที่ ใช้ในการทดลองมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามลําดับ ดังนี้
1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x�), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), ความถี่, ร้อยละ
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ ได้แก่ ความเที่ยงตรง (Validity), ค่าความยาก (Difficulty),
ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Dependent t-test)

5. ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึ กษากระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ โดยการประยุกต์ ใช้ โมบายแอป
พลิเคชันในวิชาดาราศาสตร์
ผูว้ ิจัย ได้ศึ ก ษาแนวทางการการจัดการเรี ย นรู ้ โดยการประยุก ต์ใช้โ มบายแอปพลิ เ คชัน ด้ว ยวิธี การ
สั ม ภาษณ์ ค รู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โรงเรี ยนเตรี ยมอุ ด มศึ ก ษาน้ อ มเกล้า
สมุทรปราการ จํานวน 15 ท่าน เกี่ยวกับประสบการณ์และแนวทางในการนําโมบายแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลสัมภาษณ์การใช้งานโมบายแอปพลิเคชันในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ เสาะหาความรู ้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบสื บเสาะหาความรู้
ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ
ขั้นที่ 2 การสํารวจและค้นหา
ขั้นที่ 3 การอธิบาย
ขั้นที่ 4 การขยายความรู ้
ขั้นที่ 5 การประเมินผล

การใช้ โมบายแอปพลิเคชันประเภทต่ าง ๆ (ร้ อยละ)
video
learning engagement collaboration
social network
platform
platform
game
platform
13.34
27.34
13.34
20.67
6.67
13.33
26.68
14.01
26.66
33.33
53.34
6.67
6.67
13.34
60.01
-
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ไม่ได้
ใช้
18.64
59.99
59.33
6.66
19.98
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จากตารางที่ 1 ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลสัมภาษณ์การใช้โมบายแอปพลิเคชันในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ได้ดงั นี้
ขั้นที่ 1) การสร้างความสนใจ พบว่าครู ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.34 ใช้โมบายแอปพลิเคชันประเภท video
platform ในการสร้ างความสนใจ ขั้นที่ 2) การสํารวจและค้นหา พบว่าครู ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.68 ใช้โมบาย
แอปพลิ เ คชันประเภท learning platform สํา หรั บ กิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ใ นขั้นตอนการสํา รวจและค้นหา
ขั้นที่ 3) การอธิ บาย พบว่าครู ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.66 ใช้โมบายแอปพลิ เคชันประเภท collaboration platform
จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นและครู อธิบายเพิ่มเติม ขั้นที่ 4) การขยายความรู ้ พบว่าครู กลุ่ม ส่วนใหญ่
ร้ อยละ 53.34 ใช้โมบายแอปพลิ เคชันประเภท learning platform ในการสร้ างสถานการณ์ ขยายความรู ้ให้กบั
นักเรี ยน ผ่านแอปพลิเคชันการเรี ยนรู ้เฉพาะทางที่ สอดคล้องกับเนื้ อหาที่ เรี ยน ขั้นที่ 5) การประเมินผล พบว่า
ครู ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.01 ใช้โมบายแอปพลิเคชันประเภท engagement game
ผู ้วิ จัย ได้นํา ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ม าออกแบบแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยศึ ก ษาประเภทและ
ความสามารถของโมบายแอปพลิเคชันที่เหมาะสมมาออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) และเนื้อหาของวิชาดาราศาสตร์ เรื่ องการเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์ ได้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ โมบายแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ YouTube ร่ วมกับ Quizizz
ขั้นที่ 2 การสํารวจและค้นหา โมบายแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ Stellarium
ขั้นที่ 3 การอธิบาย โมบายแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ Padlet
ขั้นที่ 4 การขยายความรู ้ โมบายแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ Stellarium ร่ วมกับ Padlet
ขั้นที่ 5 การประเมินผล โมบายแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ Quizizz และ Google Forms
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาํ แผนกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยการประยุกต์ใช้โมบาย
แอปพลิเคชัน ในวิชาดาราศาสตร์ซ่ ึงได้จากวิธีการสัมภาษณ์ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จํานวน 15 ท่านเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวทางในการนํา
แอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และสร้างแบบทดสอบวัดผลทางการเรี ยนรู ้ จํานวน 30 ข้อ
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ และนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ผลปรากฏว่าแผนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และแบบทดสอบวัดผลทาง
การเรี ยนรู ้
ระยะที่ 2 การศึ กษาผลการเรี ยนรู้ ในวิชาดาราศาสตร์ ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้
โดยการประยุกต์ ใช้ โมบายแอปพลิเคชัน
ผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยการประยุกต์ใช้โมบาย
แอปพลิเคชัน ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แผนการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง
การเคลื่อนที่ ปรากฏของดาวเคราะห์ และ แผนการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง มุมห่ างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์
รวมจํานวน 6 คาบ (300 นาที ) มาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จํานวน 2 ห้อง จํานวน 70 คน โดยมีรายละเอียดในการทดลอง
ใช้ดงั ต่อไปนี้

1654

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ภาพที่ 2 การทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ องการเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์

ภาพที่ 3 การทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
เรื่ อง มุมห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์

จากภาพที่ 2 และ 3 ผูว้ ิจยั ได้นาํ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ (5E) โดยนําโมบายแอปพลิเคชัน Stellarium, Padlet, Quizizz และ YouTube มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ วิชาดาราศาสตร์ จํานวน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แผนการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง การเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดาวเคราะห์ และ แผนการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง มุมห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ มาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน
70 คน
ความคิดเห็นของนักเรี ยนภายหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (5E)
โดยการประยุกต์ ใช้ โมบายแอปพลิเคชัน
สรุ ปข้อมูล จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนภายหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชันจํานวน 70 คน พบว่ากระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน สามารถช่วยให้นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาที่
เรี ยนเพิ่มมากขึ้นผ่านการเรี ยนรู ้จากแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังเป็ นกระบวนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมในแอปพลิเคชัน
ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรี ยน
คะแนนก่อนเรียน
กลุ่มตัวอย่ าง
N
S.D.
x�
กลุ่มทดลอง
70
12.55
3.71
*P < .05

คะแนนหลังเรียน
S.D.
x�
21.19
3.49

t
20.63*

p
.00

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนวิชาดาราศาสตร์ เรื่ องการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดาวเคราะห์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ด้วยการจัด
การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมี คะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนเท่ากับ 21.19 และคะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยน
เท่ากับ 12.55 ตามลําดับ
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6. อภิปรายผล

ระยะที่ 1 การศึ ก ษากระบวนการจัด การเรี ย นรู้ แ บบสื บเสาะหาความรู้ โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ มบาย
แอปพลิเคชันในวิชาดาราศาสตร์
จากการศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E พบว่า สามารถประยุกต์ใช้โมบาย
แอปพลิเคชันได้แก่ Stellarium, Padlet, Quizizz และ YouTube ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้น้ นั ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเป็ น
แอปพลิเคชันดังกล่าวนั้นสามารถช่วยกระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิดความสนใจ มีส่วนร่ วมในการเรี ยนได้มากขึ้น และ
รู ้สึกสนุกกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตอบสนองรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่
ผูว้ ิจยั ได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ดังที่ นักการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological
Science Curriculum Society) ได้นํา เสนอแนวคิ ด กระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E ไว้ว่า
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญและมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ได้คน้ คว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดย ครู ผสู ้ อนทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก และ
สอดคล้องกับ Reychav and Wu (2016) และ Chuang (2017) ที่พบว่าการที่นกั เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบโดยตรง
กับแอปพลิเคชันบนสมาร์ ตโฟนทําให้นักเรี ยนมีการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมการเรี ยนรู ้มากขึ้น ส่ งผลให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาวิชาที่เรี ยนมากยิง่ ขึ้นด้วยเช่นกัน
ระยะที่ 2 การศึ กษาผลการเรี ยนรู้ ในวิชาดาราศาสตร์ ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้
โดยการประยุกต์ ใช้ โมบายแอปพลิเคชัน
การเปรี ยบเที ยบคะแนนผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยน วิชาดาราศาสตร์ เรื่ องการเคลื่ อนที่ ปรากฏของ
ดาวเคราะห์ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชันหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้นเนื่องจาก เป็ นรู ปแบบที่เน้นให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่
ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการเปลี่ยนแนวการจัดการเรี ยนรู ้จากแบบเดิม ที่ครู เป็ นผูบ้ รรยายหรื อถ่ายทอด
ความรู ้ เพียงฝ่ ายเดี ยว เป็ นการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ลงมื อปฏิ บตั ิจริ ง โดยมี ครู คอยเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันทนา งาเนี ยม (2564) และ วิรัตน์ ขันเขต (2562) ที่ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เช่นกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรนําผลการวิจัย มาเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณใน
การสนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชัน Stellarium, Padlet และ Quizizz ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาดาราศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเพื่อยกระดับ
ผลการเรี ยนรู ้ในวิชาดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น
(2) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่
1 การสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 การสํารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 การอธิ บาย, ขั้นที่ 4 การขยายความรู ้ และ ขั้นที่ 5
การประเมินผล เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญและสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ ดังนั้นครู ควรที่ออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างความท้าทายให้กบั นักเรี ยน
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(3) การประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน Stellarium, Padlet, Quizizz และ YouTube เพื่อส่ งเสริ ม
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้แบบ 5E ในวิชาดาราศาสตร์ ครู ควรศึกษาวิธีการใช้งานแอปพลิเค
ชันให้เชี่ยวชาญก่อนนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาดาราศาสตร์ นอกจากจะสามารถจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้แบบ 5E ได้ ควรมีการศึกษาเทคนิคหรื อกระบวนการสอนในรู ปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ในการสอน
วิชาดาราศาสตร์โดยประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการสอนแบบโครงงาน (Project Method) เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
(2) ควรมีการศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Weather ร่ วมกับ แอปพลิเคชัน Stellarium สําหรับ
การจัดการเรี ยนรู ้วชิ าดาราศาสตร์ ในบทเรี ยน เรื่ องการพยากรณ์อากาศ เพื่อช่วยยกระดับผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายที่ดีข้ ึน
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การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งประเมิ น ดําเนิ น การประเมิ น โครงการทุ น นวัต กรรมสายอาชี พ ชั้น สู ง
ปี การศึ กษา 2562 ประเภททุ น 2 ปี ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิ คจันทบุ รี โดยประยุกต์ใช้ตวั แบบซิ ปป์ (CIPP
Model) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริ บทของโครงการ 2) เพื่อประเมินความพร้อม
ด้านปั จจัยนําเข้าของโครงการ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินด้าน
ผลผลิตของโครงการ กลุ่มเป้ าหมายในการประเมิ น ได้แก่ ประชากรโครงการทุ นนวัตกรรมสายอาชี พ ชั้นสู ง
ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรี จํานวน 146 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมิน
เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 4 ฉบับ ใช้ประเมินความสอดคล้องด้าน
บริ บท ประเมินความพร้อมด้านปั จจัยนําเข้า ประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตใน
ส่วนความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและใช้แบบบันทึกข้อมูลจํานวน 1 ฉบับ ในการประเมินด้านผลผลิตใน
ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการประเมินโครงการสรุ ปได้ดงั นี้ 1) การประเมินด้านบริ บท มีความสอดคล้องค่าเฉลี่ย 4.25 อยูใ่ น
ระดับมาก ผ่านเกณฑ์ การประเมิ น 2) การประเมิ นด้านปั จจัยนําเข้า มี ความพร้ อมค่ าเฉลี่ ย 3.80 อยู่ในระดับมาก
ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ น 3) การประเมิ น ด้า นกระบวนการ มี ค วามเหมาะสมค่า เฉลี่ ย 4.03 อยู่ใ นระดับ มาก
ผ่านเกณฑ์การประเมิ น 4) การประเมิ นด้านผลผลิ ต พบว่า ความพึ งพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มี ความพึ งพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่ สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุ น มี ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนค่าเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ ากับ 2.50 สู งกว่าเกณฑ์การประเมิ น
คําสําคัญ: ตัวแบบซิปป์ , กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ABSTRACT

This research was a assessment research. Conduct an assessment of the high Vocational Innovation
Scholarship Program Academic year 2019, 2-years scholarship type, Phase 2 of Chanthaburi Technical College
by applying the CIPP Model with the following objectives. : 1) To assess the context of the project 2) To assess
the readiness of the project's inputs. 3) To assess the suitability of the project process. 4) To assess the
productivity of the project. The target group for the assessment is the population of the High Vocational
Innovation Scholarship Program, Academic Year 2019, 2-years scholarship type, Phase 2 of Chanthaburi
Technical College totaling 146 people. The tool used in the assessment were 5-level rating scale questionnaires
to assess consistency in context, assess the readiness of inputs, assess process suitability. And evaluating the
productivity against the satisfaction of the project participants In addition, one data log was used to assess
productivity in the academic achievement of scholarship recipients. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, evaluation The results of the project evaluation can be summarized as
follows.: 1) Contextual assessment, consistency mean 4. 25 was at the high passed the assessment criteria.
2) Evaluation of inputs assessment, it mean 3.80 was readily available at a high level passed the assessment
criteria. 3) Process assessment, mean 4. 03 was appropriate at high level passed the assessment criteria.
4) Productivity assessment found that Satisfaction of project participants, they mean 4.56 were satisfied at the
highest level and passed the assessment criteria. Academic achievement of scholarship recipients. (GPA ≥ 2.50)
had higher academic achievement Evaluation Criteria.
Keywords: CIPP Model, Educational Equality Fund (EEF)

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้ระบบการแข่งขันที่ เสรี และไร้พรมแดน
ได้สร้างความเหลื่อมลํ้าให้เกิดขึ้นในสังคม จากรายงานการวิจยั ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา พบว่า ความเหลื่อมลํ้า
ของรายได้ประชากรในกลุ่มคนรวยและกลุ่มคนยากจนของไทยมีช่องว่างมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดความเหลื่อมลํ้าใน
โอกาสทางการศึกษา ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของรัฐในการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของ
ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าโดยการพัฒนาสถานศึกษาทุ กแห่ งให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เท่าเทียม โดยพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ในการบริ หารจัดการและการตัดสิ นใจ
เชิ งนโยบายที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่ม ทั้งผูเ้ รี ยนและสถานศึ กษาที่ มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคในด้านการศึกษา (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2560) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึ กษา พ.ศ. 2561 โดยที่ มาตรา 54 วรรค 6 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้จดั ตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา โดยให้รัฐ
จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรื อใช้มาตรการหรื อกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผบู ้ ริ จาคทรัพย์สินเข้ากองทุน
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีโดยให้กองทุนมีการบริ หารจัดการที่เป็ นอิสระ (พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา, 2561)
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วิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรี สถาบันการอาชี วศึกษาภาคตะวันออก เป็ นหนึ่ งในสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้รับ
คัดเลือกจากกองทุ นเพื่อความเสมอภาคทางการศึ กษา (กสศ.) ให้ร่วมโครงการทุ นนวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู ง
จัด การเรี ยนการสอนครั้งแรกปี พ.ศ. 2481 แผนกช่ างไม้ปลู กสร้าง ในนาม “โรงเรี ยนช่ างไม้เบญจมราชู ทิศ ”
ปั จจุบนั เปิ ดสอนใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสู ง
(ปวส.) และระดับปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี (ทล.บ.) จัดการเรี ยนการสอนมาแล้วกว่า 80 ปี ซึ่ งเป็ นสถาบันที่ มี
ศักยภาพในการผลิตกําลังคนออกสู่ ตลาดแรงงาน มีการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาที่ เป็ นเป้ าหมายหลักในการพัฒนา
ประเทศ
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนผูด้ อ้ ยโอกาสหรื อผูข้ าด
แคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาวิชาชีพและเพิ่มช่องทางให้ผเู ้ รี ยนที่สนใจเรี ยนสายอาชีพชั้นสูงได้มีโอกาสเลือกเรี ยน
ตามศักยภาพของตน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูร้ ับ ทุ นตามข้อกําหนดของ กสศ. โดยให้ผูร้ ั บทุ น มี
สมรรถนะตามสาขาวิช าที่ ได้ศึ ก ษามาและเป็ นผูส้ ร้ างนวัต กรรม พร้ อ มในการประกอบอาชี พ หรื อ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการใหม่ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู งจึงได้มอบทุนการศึกษาให้กบั ผูร้ ับทุนที่ มีคุณสมบัติ
ตามข้อกําหนดของ กสศ.และสมัครเข้าศึกษาในสาขางานที่เป็ นเป้ าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีที่เน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรม
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา กล่าวได้ว่า การเพิ่มโอกาสและสร้ างความเสมอภาคใน
การเข้าถึงการศึ กษาโดยการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาต่อในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นกําลังคนที่มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อม
เข้าสู่ ตลาดแรงงานในยุคที่ประเทศต้องการการพัฒนาด้วยนวัตกรรมให้เป็ นที่ยอมรับของสถานประกอบการและ
พร้อมเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี ผูว้ ิจยั ในฐานะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา กํากับ
ดูแล งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มีความตระหนักในการบริ หารความเสมอภาคทางการศึกษาโดยการจัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จึงได้ทาํ การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการทุนการศึ กษาต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรี จึ งเป็ นที่ มาของการวิจยั “การประเมินโครงการทุ น
นวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู ง ปี การศึ กษา 2562 ประเภททุ น 2 ปี ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิ คจัน ทบุ รี” เพื่ อนํา
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจดําเนิ นโครงการทุ นนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู งในปี การศึกษา
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริ บทโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู ง ปี การศึ กษา 2562
ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
(2) เพื่อประเมินความพร้อมด้านปั จจัยนําเข้าโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู ง ปี การศึกษา 2562
ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
(3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู ง ปี การศึ กษา
2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
(4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี
ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตัวแบบซิปป์ (CIPP Model) คือ รู ปแบบการประเมินที่ใช้สารสนเทศในการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน
ซึ่ ง Danial L. Stufflebeam และคณะ ได้จาํ แนกการตัดสิ นใจและการประเมินเพื่อการบริ หารและการวางแผนไว้
4 ประเภท ดังนี้ (ชู ชาติ พ่ วงสมจิ ตร์ , 2557) 1) การประเมิ น บริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
เป็ นการประเมิ นเพื่อให้ได้สารสนเทศสําหรับการตัดสิ นใจในการวางแผนกําหนดเป็ นผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
โครงการ หรื อวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ การประเมิ นบริ บทเป็ นการประเมินเกี่ ยวกับนโยบาย
ปรัชญา เป้ าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แรงกดดันทางการเมือง 2) การประเมินด้านปั จจัยนําเข้า หรื อทรัพยากร (Input Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อให้
ได้สารสนเทศสําหรับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีดาํ เนินโครงการ เป็ นการตรวจสอบความพร้อมของปั จจัย
เบื้ องต้นต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็ นต้น เป็ นการประเมินเพื่อมุ่งเน้นว่ามีปัจจัย
พร้อมมูลที่จะดําเนินการหรื อไม่ 3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อให้ได้
สารสนเทศสําหรับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการนําโครงการไปปฏิบตั ิ เพื่อให้บงั เกิดผลสําเร็ จซึ่งเป็ นการประเมินขณะ
ดําเนิ นงาน หรื อประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุ งกระบวนการบริ หารหรื อการดําเนิ นโครงการ รวมทั้ง
ศึ กษาปั ญ หาและอุปสรรค จุ ดเด่ น จุดด้อย 4) การประเมิ น ด้านผลผลิ ต (Product Evaluation) เป็ นการประเมิ น
เพื่ อ ให้ ไ ด้ส ารสนเทศสํา หรั บ การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ อนาคตของโครงการ ซึ่ งเป็ นการประเมิ น ผลหลัง จาก
การดําเนินงานโครงการสิ้นสุดลง เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลของโครงการ
โครงการทุ น นวั ต กรรมสายอาชี พ ชั้ น สู ง กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.)
มีคณะกรรมการรวมถึงกระบวนการคัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู งอย่างมีส่วนร่ วม ผลการคัดเลือก
ได้โครงการผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้ น 55 โครงการ ดําเนิ นการในสถาบันการศึกษาจํานวน 39 สถาบันใน 23
จังหวัด มีงบประมาณสําหรับสนับสนุ นนักเรี ยน/นักศึ กษาในปี การศึ กษา 2562 จํานวน 2,500 ทุน จากที่ สถาบัน
เสนอขอทุนมาทั้งหมด 8,479 ทุน สาขาที่ รับสมัครเป็ นสาขาที่ มีความโดดเด่นเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
โดยมี ส าขาให้เลื อกกว่า 40 สาขา เช่ น เทคโนโลยีอาหาร หุ่ นยนต์อจั ฉริ ยะ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก โลจิ สติ กส์
งานรถไฟความเร็ วสู ง ช่างอากาศยาน เป็ นต้น สําหรับนักเรี ยนผูร้ ับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู งถือเป็ นโอกาสที่
จะได้เรี ยนต่อในสถาบันสายอาชี พที่ มีคุณภาพสู ง ช่วยยกระดับทักษะความรู ้ความสามารถ มีอนาคตที่ กา้ วหน้า
ช่ ว ยลดค่ า ใช้จ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ป กครอง เนื่ อ งจากการเรี ย นสายอาชี พ จํา เป็ นต้อ งมี อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นที่ ค รบครั น
ห้องปฏิบตั ิการที่ทนั สมัยและเน้นทักษะการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ สถาบันแต่ละแห่งที่เข้าร่ วมโครงการ
ได้พ ัฒ นาหลัก สู ต รบู ร ณาการการเรี ยนรู ้ กั บ การทํา งานตอบสนองภาคธุ ร กิ จ และภาคอุ ต สาหกรรม เช่ น
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (First S-CURVE) และกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-CURVE) เป็ นต้น (กองทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2562) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู งมอบทุนการศึกษาให้กบั ผูร้ ับทุน
ดังนี้ (1) ค่าเล่าเรี ยนตามอัตราประหยัด (2) ค่าใช้จ่ายประจําเดื อน (ค่าครองชี พ ค่าหนังสื อและอุปกรณ์ การเรี ยน
ค่าใช้จ่ายในการเรี ยน และค่าที่พกั ) เดือนละ 7,500 บาท ซึ่ งผูร้ ับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA ≥ 2.50) ระหว่าง
ทําการศึกษา เมื่อสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผูร้ ับทุนไม่ตอ้ งชดใช้ทุน
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผลการประเมิน
โครงการ
ทุนนวัตกรรม
สายอาชี พชั้นสู ง
ประเภททุน 2 ปี
ระยะที่ 2
ของวิทยาลัยเทคนิ ค
จันทบุรี

การประเมินโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชี พชั้นสู ง ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของ
วิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรี

ตัวแบบซิ ปป์
CIPP (Model)

ด้านบริ บท

โครงการทุน
นวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง

ด้านปั จจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั

ตารางที่ 1 แนวทางการประเมินโครงการ

วัตถุประสงค์
การประเมิน
1. เพื่อประเมินด้าน
บริ บทของ
โครงการ(Context
Evaluation)
2. เพื่อประเมินด้าน
ปัจจัยนําเข้าของ
โครงการ (Input
Evaluation)
3. เพื่อประเมินด้าน
กระบวนการของ
โครงการ (Process
Evaluation)

ประเด็น
การประเมิน
ความสอดคล้อง
ด้านบริ บท

แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการ
เครื่ องมือ
ประเมิน
การประเมิน
1. ผูบ้ ริ หารโครงการ แบบสอบถาม
2. คณะกรรมการ
ฉบับที่ 1
ดําเนิ นโครงการ

ความพร้อมด้าน
ปัจจัยนําเข้า

1. ผูบ้ ริ หารครงการ
2. คณะกรรมการ
ดําเนิ นโครงการ
3. ครู ผสู้ อน
1. ผูบ้ ริ หารครงการ
2. คณะกรรมการ
ดําเนิ นโครงการ
3. ครู ผสู้ อน
4. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
4.1 ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ความเหมาะสม
ด้านกระบวนการ

4. เพื่อประเมินด้าน 4.1 ความพึงพอใจ
ผลผลิตของ
ด้านผลผลิต
โครงการ (Product 4.2 ผลสัมฤทธิ์
Evaluation)
ทางการเรี ยน
ของผูร้ ับทุน

4.2 ผูร้ ับทุน
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แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2

แบบสอบถาม
ฉบับที่ 3

แบบสอบถาม
ฉบับที่ 4
แบบบันทึก
ข้อมูล

สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย
3. ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. ค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย
3. ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. ค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย
3. ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เกณฑ์ การประเมิน
พิจารณาจาก
ข้อคําถามที่มี
ค่าเฉลี่ย (µ≥3.51)
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ≤1)
ข้อคําถามที่มี
ค่าเฉลี่ย (µ≥3.51)
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ≤1)
ข้อคําถามที่มี
ค่าเฉลี่ย (µ≥3.51)
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ≤1)

1. ค่าร้อยละ
1. ข้อคําถามที่มี
2. ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย (µ≥3.51)
3. ส่ วนเบี่ยงเบน
และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน (σ ≤1)
2. เกรดเฉลี่ยสะสม
(GPA ≥ 2.50)
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
งานวิจัยนี้ ใช้การเก็บข้อมูลจากประชากร โครงการทุ นนวัตกรรมสายอาชี พ ชั้น สู ง ปี การศึ กษา 2562
ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จํานวน 146 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
แบบสอบถาม แบบสอบถามแต่ละฉบับ สอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้องด้านบริ บท ความพร้อมด้าน
ปั จจัยนําเข้า ความเหมาะสมด้านกระบวนการ และความพึงพอใจด้านผลผลิต มี ลกั ษณะเป็ นคําถามแบบมาตร
ประมาณ โดยใช้การพิจารณา 5 ระดับดังนี้ (Best & Kahn, 1993)
5 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ มากที่สุด
4 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ มาก
3 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ปานกลาง
2 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ น้อย
1 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ น้อยที่สุด
ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (IOC ) ของแบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับ มีค่า
ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถามโดยวิธี Item Total Correlation ของแบบสอบถาม
ทั้ง 4 ฉบับอยูใ่ นช่วงดังนี้ .39-.87, .28-.87, .29-.90, .30-.83 ตามลําดับ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับ
เท่ากับ .93, .89, .92 , .90 ตามลําดับ
แบบบันทึกข้ อมูล เพื่อประเมินด้านผลผลิตในส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุน มีลกั ษณะเป็ น
แบบบันทึกผลเกรดเฉลี่ยของผูร้ ับทุน ประจําภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง ปี การศึกษา
2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทําหนังสื อขออนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู ง
ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมายศึกษาประชากร ด้วยแบบสอบถาม
จํานวน 4 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูล จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้ แบบสอบถามฉบับที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านบริ บท
โดยเก็บ รวบรวมข้อมูลจาก ผูบ้ ริ ห ารโครงการ 5 คน คณะกรรมการดําเนิ น โครงการ 33 คน รวมเป้ าหมายใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 38 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 38 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านปั จจัยนําเข้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หารโครงการ 5 คน คณะกรรมการ
ดําเนิ นโครงการ 33 คน ครู ผสู ้ อน 56 คน รวมเป้ าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 94 คน ได้รับแบบสอบถามคืน
จํานวน 94 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 แบบสอบถามฉบับที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูบ้ ริ หารโครงการ 5 คน คณะกรรมการดําเนิ นโครงการ 33 คน ครู ผสู ้ อน 56 คน ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 52 คน
รวมเป้ าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 146 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 142 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
97.26 แบบสอบถามฉบับที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลผลิตในส่ วนของความพึงพอใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 52 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 48 ฉบับ คิดเป็ น ร้อยละ 92.31 แบบบันทึ กข้อมูล
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เก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลผลิตในส่ วนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุน จํานวน 26 คน ได้รับข้อมูลผล
การเรี ยนของผูร้ ับทุน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลความสอดคล้องด้านบริ บท ความพร้อมด้านปั จจัยนําเข้า ความเหมาะสมด้านกระบวนการ
และความพึงพอใจด้านผลผลิต โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําค่าเฉลี่ยไปเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความหมายตามช่วงคะแนนซึ่งมีเกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
4.51-5.00 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก
2.51-3.50 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อย
1.00-1.50 หมายถึง ความสอดคล้อง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
เกณฑ์ในการตัด สิ น ผลการประเมิ น ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากขึ้ น ไป (µ ≥ 3.51) และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (σ ≤ 1) แสดงว่า มีความสอดคล้องด้านบริ บท มีความพร้อมด้านปั จจัยนําเข้า มีความเหมาะสมด้าน
กระบวนการ และมีความพึงพอใจด้านผลผลิต ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุน โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกรดเฉลี่ยประจําภาคเรี ยนและเกรดเฉลี่ยสะสมของผูร้ ับทุนปี การศึกษา 2562
เกณฑ์ในการตัดสิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุน เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (GPA ≥
2.50) แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของ กสศ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. ผลการวิจัย

ผลการประเมิ นด้านบริ บท โครงการทุ นนวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู ง ปี การศึ กษา 2562 ประเภททุ น 2 ปี
ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิ คจันทบุ รี โดยรวมมี ความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (µ = 4.25, σ = 0.60) ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับความสอดคล้อง
ตามค่า เฉลี ่ ย จากมากไปหาน้อ ย 3 ลํา ดับ ได้แ ก่ สอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ ข องวิ ท ยาลัย เทคนิ ค จัน ทบุ รี
(µ = 4.76, σ = 0.71) วัตถุประสงค์ของโครงการตรงกับความต้องการของผูร้ ับทุ น (µ = 4.68, σ = 0.74) และ
ความร่ วมมือของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เป็ นภาคีเครื อข่ายในการค้นหาและคัดเลือกผูร้ ับทุน (µ = 4.66, σ = 0.75)
ส่ ว นข้อ ที่ มี ค วามสอดคล้อ งน้อ ยที่ สุ ด ได้แ ก่ การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย (µ = 3.63,
σ = 0.79)
ผลการประเมินด้านปั จจัยนําเข้า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง ปี การศึ กษา 2562 ประเภททุน 2 ปี
ระยะที่ 2 ของวิ ทยาลัยเทคนิ คจันทบุ รี โดยรวมมี ความพร้ อมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.80, σ = 0.34) ผ่ านเกณฑ์
การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ ว นใหญ่มีค วามพร้ อ มอยู่ในระดับ มาก เรี ย งลํา ดับ ความพร้ อมตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ ได้แก่ ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความสามารถในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตรง
ตามสาขาวิชาที่ สอน (µ = 4.55, σ = 0.63) ครู ที่ปรึ กษาให้คาํ ปรึ กษาแก่ผรู ้ ับทุนได้ตรงประเด็น (µ = 4.43, σ = 0.75)
และผูบ้ ริ หารให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ นการดําเนิ นโครงการ (µ = 4.26, σ = 0.70) ส่ วนข้อที่ มีความพร้อมน้อยที่ สุด
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงพอกับเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนแต่ละสาขาวิชา (µ = 3.40, σ = 0.85)
1665

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ผลการประเมินด้านกระบวนการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี
ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรี โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.03, σ = 0.36) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ ว นใหญ่มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรี ย งลํา ดับ ความเหมาะสม
ตามค่า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย 3 ลํา ดับ ได้แ ก่ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูร้ ับทุน (µ = 4.61, σ = 0.49)
การจัดการเรี ยนการสอนบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การทํางาน (µ = 4.53, σ = 0.51) และการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ (µ = 4.48, σ = 0.56) ส่ วนข้อ ที่ มีความเหมาะสมน้อยที่ สุ ด ได้แก่ การจัดอบรมส่งเสริ มวิชาชีพ
ระยะสั้น (µ = 3.54, σ = 0.55)
ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะ
ที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิ คจันทบุ รี โดยรวมมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุ ด (µ = 4.56, σ = 0.23) ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรี ยงลําดับความพึงพอใจ
ตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย 3 ลําดับ ได้แก่ ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา (µ = 4.96, σ = 0.20) ได้รับ
ทัก ษะในการประกอบอาชี พ ในอนาคต ( µ = 4.88, σ = 0.33) และได้รั บ การพัฒ นาทัก ษะด้านเทคโนโลยี/
นวัตกรรม (µ = 4.71, σ = 0.54) ส่ ว นข้อ ที่ มี ค วามพึง พอใจน้อ ยที่ สุ ด ได้แ ก่ ได้รับความสะดวกในการรับเงิ น
ค่าใช้จ่ายรายเดื อน (µ = 3.96, σ = 0.46) ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุ น 26 คน ผ่านเกณฑ์
การประเมิ น 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.15 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.85 โดยรวมมีเกรดเฉลี่ ย
สะสมสู งกว่าเกณฑ์ (GPA = 3.21) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคล พบว่า ส่ ว นใหญ่มี เกรดเฉลี่ย
สะสมผ่านเกณฑ์การประเมิน เรี ย งลํา ดับ เกรดเฉลี่ ย สะสมจากมากไปหาน้อ ย 3 ลําดับ ได้แก่ ลํา ดับ ที่ 1 GPA =
3.89 ลําดับที่ 2 GPA = 3.79 และลําดับที่ 3 GPA = 3.77

6. อภิปรายผล

1. ด้านบริ บทโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของ
วิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรี พบว่า โดยรวมมีความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า
ด้านบริ บทของโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรี ซึ่งเกิดจากความร่ วมมือของบุคลากร
ทุ กคนในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึ กษา สอดคล้องกับ บุ ญ ตา แซ่ เล็ก (2557) ได้ศึกษาการประเมิ น โครงการ
ห้องเรี ยนเทคโนโลยีตามความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับโรงเรี ยนท่าขอนยางพิทยาคม โดยใช้
รู ป แบบการประเมิ น 360 องศา เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบริ บ ทผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผูส้ อน
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
2. ด้านปั จจัยนําเข้าโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2
ของวิท ยาลัยเทคนิ ค จัน ทบุ รี พบว่า โดยรวมมี ความพร้ อมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิ น ทั้งนี้ เพราะว่า
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรีมีความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอน
สอดคล้องกับ ชนากานต์ ฮึ ก หาญ (2557) ได้ศึ ก ษาการประเมิ น หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุท ธศักราช 2551 ของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ในจังหวัดประจวบคี รีข ัน ธ์ เมื่ อ พิ จารณา
การประเมินปั จจัยนําเข้า พบว่า มีความพร้อม
3. ด้านกระบวนการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2
ของวิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรี พบว่า โดยรวมมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้ เพราะมี
การดําเนิ นโครงการแบบมีส่วนร่ วมโดยมีการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นโครงการ สอดคล้องกับ สิ รินาฏ ศรี ลว้ น
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(2559) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การประเมินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบซิปป์ ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมคณะกรรมการ
กองทุน สมาชิกกองทุนและเจ้าหน้าที่ พฒั นาชุมชนเห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และผลการประเมิน
ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านผลผลิตโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2 ของ
วิทยาลัยเทคนิ คจันทบุรี ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้ เพราะผูร้ ับทุนได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาส่งผลให้เกิดความสุ ข
ในการเรี ยน สอดคล้องกับ พนิ ดา หาญตระกูล (2561) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การประเมินโครงการมีความสุขสนุกกับ
4H (HEAD HEART HAND HEALTH) โดยใช้ต ัว แบบซิ ป ป์ (CIPP Model) ของโรงเรี ย นเทศบาลวัด ช่ อ งลม
(เปี่ ยมวิทยาคม) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
ผลการประเมิ น ด้านผลผลิ ต (Product) มี ค วามคิ ดเห็ น ในระดับ มากที่ สุด ผลการประเมิ น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูร้ ับทุน โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณา
เป็ นรายบุคคล พบว่า ส่ วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสู งกว่าเกณฑ์การประเมินเป็ นไปตามข้อกําหนดของ กสศ. ทั้งนี้
เพราะผูร้ ับทุนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม สอดคล้องกับ ปิ ญาวดี รักษาแก้ว (2555) ได้ทาํ
การวิจยั โดยการประเมินโครงการพัฒนานักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี
และภาษา ด้วยรู ป แบบการประเมิ น แบบมี ส่ วนร่ วม ผลการประเมิ น โครงการด้านผลผลิ ต พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก โดยภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ด้านบริ บ ท ควรเพิ่ม การประชาสัมพัน ธ์เชิ งรุ กครอบคลุมกลุ่ มเป้ าหมายที่ กาํ ลังศึ กษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และที่กาํ ลังศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช 3.) ทั้งภายในจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง โดยเพิ่มจํานวนสถานศึกษาในการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น
(2) ด้านปั จจัยนําเข้า ควรคํานวณค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัดของผูร้ ับทุนแต่ละรายให้
มีความพอดีกบั เงินค่าลงทะเบียนเรี ยนแต่ละภาคเรี ยนไว้ล่วงหน้า โดยมอบหมายให้ครู ที่ปรึ กษาช่วยดูแลผูร้ ับทุน
(3) ด้านกระบวนการ วิทยาลัยควรจัดโครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มวิชาชี พระยะสั้นให้แก่ ผูร้ ั บทุ น
โดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็ นวิทยากร
(4) ด้านผลผลิต ควรพัฒนาระบบการโอนเงินค่าใช้จ่ายรายเดื อน โดยให้ผูร้ ับทุนทุกคนเปิ ดบัญชี
รับเงินกับธนาคารที่วทิ ยาลัยกําหนดไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการโอนเงินเข้าบัญชี
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาปั จจัยสู่ ความสําเร็ จโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชี พชั้นสู ง ของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
(2) ควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลการประเมินโครงการทุนการศึกษาอื่น ของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึ กษา (กสศ.) ที่ดาํ เนิ นโครงการในลักษณะคล้ายกับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู ง เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการคัดเลือกโครงการ
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ จํานวน 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึ กษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถี
พุทธด้วยบอร์ดเกม 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ดเกมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื่ อง
ทิ ศ 6 และ 3) เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ เชิ งบู ร ณาการวิถี พุ ท ธจากการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้ว ยบอร์ ด เกม
กลุ่ ม ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล สํ าคัญ คื อ ครู โ รงเรี ย นวัด บวรนิ เวศ จํา นวน 10 ท่ า น กลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ นั ก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนวัดบวรนิ เวศ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 37 คน
โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Selection) การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยทดลองขั้น ต้น (Pre-Experimental
Design) โดยมีแบบแผนการวิจยั แบบศึกษา 1 กลุ่ม วัดผลการทดลอง 1 ครั้ง (One–Shot Case Study) เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ครู สื่ อการเรี ยนรู ้บอร์ดเกมขุมทรัพย์ 6 ทิศ แบบทดสอบเรื่ องทิศ 6 และแบบประเมิน
ชิ้นงานการสร้างบอร์ ดเกมธรรมะ สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่า t แบบ One Sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ เชิ งบู รณาการวิถี พุท ธด้วยบอร์ ด เกมประกอบด้วย 7
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอข้อสงสัย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ
ขั้นที่ 5 ขั้นสื บค้น ขั้นที่ 6 ขั้นสัง่ สมปั ญญาและลงข้อสรุ ป ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ 2) การพัฒนา
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กิจกรรมการรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ดเกมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื่ องทิศ 6 โดยการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้เกม
ขุมทรัพย์ 6 ทิ ศ เพื่อกระตุน้ ให้นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ด้วย
บอร์ดเกมจะอยูใ่ นรู ปแบบออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Zoom Meeting และได้สะท้อนผลการเรี ยนโดยการให้นกั เรี ยน
ทําแบบทดสอบเรื่ องทิศ 6 ผ่านโปรแกรม Google Form นักเรี ยนสามารถทําแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน
คือ 5 คะแนนขึ้นไป จํานวน 34 คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน 3 คน เมื่อนําผลคะแนนของนักเรี ยน
ทั้งหมดไปวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า t แบบ One Sample t-test ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลสําเร็ จรู ปเพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพของผลการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื่ องทิศ 6 ภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) การประเมินผลการจัดการกิ จการเรี ยนรู ้เชิ งบู รณาการวิถีพุทธด้วย
บอร์ ด เกม นัก เรี ย นสามารถนําหลัก ธรรมในเรื่ อ งทิ ศ 6 มาประยุก ต์ส ร้ างเป็ นบอร์ ด เกมธรรมะตามขั้น ตอน
การออกแบบบอร์ดเกมได้จริ งอยูใ่ นระดับดีมาก เช่น เกมแมวน้อยคุณธรรม
คําสําคัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้, การเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพทุ ธ, เทคนิคการสอนโดยใช้บอร์ดเกม

ABSTRACT

The objectives of this research were to: 1) study the approaches to the integrated learning activities of
the Buddhist oriented with board games, 2) develop integrated learning activities in Buddhist oriented with
board games that promote learning about the six directions, and 3) assess the effect of integrated Buddhist
learning from board games learning activities. The key informant group was 10 Watbowonniwet School
teachers and the sample group was 37 Mathayomsuksa 4 students in first semester, academic year 2021 at
Watbowonniwet School whom were derived from purposive selection. This research was a pre-experimental
research design. The research model was a one group study with a one-shot case study. The research tools used
in this research were a teacher interview form, six directions treasure board games learning materials, a six
directions test, and an evaluation form for Dharma board game building. Statistics used in this research were
mean, standard deviation and one sample t-test.
The result revealed that 1) an integrated Buddhist oriented of learning management with board games
consisted of seven steps which were: 1. faith building and raising doubts step, 2. observation step, 3. touching
step, 4. exploring step, 5. searching step, 6. building up wisdom and drawing conclusions step, and 7. evaluating
and applying step. 2) The researcher developed integrated learning activities in Buddhist oriented with board
games that promote learning about the six directions. This was achieved by developing six directions treasure
game learning materials to encourage students to participate in class. In addition, the learning activities with
board games will be in an online format through the Zoom meeting program. And the results of learning were
reflected by six directions test using Google Form. The results showed that 34 students passed the test
according to the assessment criteria, which was higher than 5 points, and 3 students didn’t pass the test. After
that, all student scores were analyzed with one sample t-test by applying the ready-made data analysis program.
This was to evaluate the effectiveness of the results of an integrated Buddhist oriented of learning management
with a board game that promotes learning about the six directions. Overall, there was a statistical significance at
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a high level. 3) According to the assessment of an integrated Buddhist oriented of learning management with a
board game, students can apply the six directions Dharma doctrines by creating a Dharma board game
according to the board game design process had a very high evaluation score rating. For Example, the moral
little cat game.
Keywords: The integrated learning activities, Integrated learning of the Buddhist oriented,
Board games teaching techniques

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การจัดการศึ กษาไทยในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) คนไทยต้องมีคุณลักษณะด้านการเรี ยนรู ้ที่
สามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดเท่าทัน มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ด้านการทํางานที่ สามารถชี้ นาํ ตนเองในการพัฒนา
การสร้างงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างมีสติ (สํานักงานบริ หารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สพฐ., 2562) คนยุค ใหม่ เป็ นคนยุค เจนเนอเรชัน (Generation Z) ควรเรี ย นรู ้ ทัก ษะในการเรี ย นรู ้
(Learning Skills) และเรี ย นรู ้ ทัก ษะในการสร้ างการเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ข้ ึ น คื อ ทัก ษะการคิ ด อย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง การคิดอย่างผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert
Thinking) การสื่ อสาร (Communication) และความร่ วมมื อ (Collaboration) หมายถึง การสื่ อสารอย่างซับซ้อน
(Complex Communicating) ความริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้
จินตนาการและการประดิษฐ์ (วิจารณ์ พานิช, 2555) การพัฒนาทักษะในศตวรรษนี้ควรให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ ก
ทัก ษะที่ ห ลากหลายผ่านการลงมื อ ปฏิ บัติ และคิ ด ทบทวนหรื อเรี ยนในรู ป แบบเชิ งรุ กโดยมี ผูส้ อนทําหน้าที่
ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะและเรี ยนรู ้ซึมซับทักษะหลาย ๆ ด้านใน
กิจกรรมเดียวกัน
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว การจัดการศึกษาไทยที่ตอ้ งการให้เกิดการเรี ยนรู ้จึงไม่จาํ เป็ นต้องสอนแยกเป็ น
รายวิชา แต่ควรจะเป็ นการสอนโดยใช้หัวข้อเรื่ องเป็ นตัวกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ แล้วจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ เรื่ อ งนั้น ๆ (ยุว ธิ ด า คําปวน, 2560) และมี ก ารนํารู ป แบบการเรี ยนรู ้ เชิ งบู ร ณาการวิถี พุ ท ธ
มาผสมผสานด้วย จะช่วยให้ผสู ้ อนสามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ให้เข้ากับทุกสถานการณ์
ทุ ก สถานที่ ยิ่งถ้าทุ ก คนมี ค วามเป็ นพุท ธฝั่ งอยู่ในจิ ต ใจที่ ม ั่น คงแล้ว การแสดงออกทางกิ ริ ยาท่ าทาง การพู ด
การกระทํา จะต้องออกมาดี มีเหตุมีผล และน่าเคารพนับถือของคนทัว่ ไปจนกลายเป็ นวัฒนธรรมแล้วนําออกไปใช้
ในชีวติ ประจําวันได้จริ ง (พระมหาวิชาญ สุวิชาโน และคณะ, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิภาดา พินลา (2559)
ที่ ศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวพุทธศาสตร์ สําหรับครู สังคมศึ กษาเพื่อปลูกฝั งจริ ยธรรมในผูเ้ รี ยน
ยุคศตวรรษที่ 21 ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวพุทธศาสตร์ สําหรั บครู สังคมศึ กษาเพื่ อ
ปลูกฝังจริ ยธรรมในผูเ้ รี ยนยุคศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นแนวทางสําคัญเพื่อสร้างจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนยุคใหม่ให้
รู ้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชี วิตเพื่อช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของพลเมือง ให้สามารถอยูร่ วมกันในสังคมด้วย
ความสงบสุขและเจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติ
ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งเห็ น ความสําคัญ ของรู ป แบบการเรี ย นรู ้ เชิ งบู รณาการวิถี พุ ท ธ เพราะเป็ นวิธี ก ารจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ ยิ่งปั จจุบนั นี้ โลกของการศึ กษา
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ผูส้ อนเพียงทํา
หน้าที่ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิมากกว่าสอนทฤษฎี
เช่น นําสื่ อมาช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพทุ ธด้วยบอร์ดเกม
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพทุ ธด้วยบอร์ดเกมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื่ องทิศ 6
3. เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพทุ ธจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยบอร์ดเกม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการ
วิถีพทุ ธด้วยบอร์ดเกมเรื่ องทิศ 6

ผลการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพทุ ธ
ด้วยบอร์ดเกม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

มีรายละเอียดดังนี้
1) แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั ทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Design) โดยมีการวิจยั แบบศึ กษา 1 กลุ่ม
วัดผลการทดลอง 1 ครั้ง (One–Shot Case Study) (กิตติยา วงษ์ขนั ธ์, 2561)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสําคัญและกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ คือ ครู โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ จํานวน 10 ท่าน
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนวัดบวรนิ เวศ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร จํานวน 37 คน โดยผูว้ ิจัยใช้วิธี การเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Selection) (ข้อ มู ล
พื้นฐานรายบุคคลของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ, 2564)
3) เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้การวิจยั ประกอบด้วยดังนี้
3.1 แบบสัมภาษณ์ จํานวน 1 ชุด เป็ นแบบสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญเพื่อหาแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ดเกมที่เหมาะสมสําหรับนักเรี ยน โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญทําหน้าที่พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 3 ท่าน พบว่ามีดชั นีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.66-1.00 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ใช้ได้
3.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพทุ ธด้วยบอร์ดเกม สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนวัดบวรนิ เวศ ซึ่ งสร้างตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการ
วิถีพุทธ 7 ขั้น โดยมีผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน ทําหน้าที่ ประเมินความเหมาะสมตามแบบประเมินมาตราส่ วน 5 ระดับ
พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41
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3.3 สื่ อการเรี ยนรู ้เกมขุมทรัพย์ 6 ทิ ศ จํานวน 1 ชุด เป็ นสื่ อที่ สร้างขึ้นใหม่เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
เรื่ องทิศ 6 โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทําหน้าที่พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ พบว่ามีดชั นีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง
0.66-1.00 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ใช้ได้
3.4 แบบทดสอบเรื่ องทิศ 6 จํานวน 1 ชุด ที่ถูกสร้างไว้ในกูเกิลฟอร์ม (Google Form) จํานวน 17 ข้อ
โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทําหน้าที่พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ พบว่ามีดชั นีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.66-1.00
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ และนําแบบทดสอบ จํานวน 17 ข้อ ไปวิเคราะห์ หา 1) ค่าความยาก (P) ซึ่ งได้คดั เลือก
ข้อสอบที่มีค่าความยาก (P) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 ไว้ จํานวน 10 ข้อ (2) ค่าอํานาจจําแนก (r) ซึ่ งได้เลือกข้อสอบที่มีค่า
อํานาจจําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.20-1.00 ไว้ จํานวน 10 ข้อ และ 3) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.753
โดยใช้สูตร KR-20 ตามแนวคิดของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน (Kuder-Richardson) ซึ่ งมีเกณฑ์การแปลผลความเชื่ อมัน่
ผ่านระหว่าง 0.71-1.00 ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สูง
3.5 แบบประเมินชิ้นงานการสร้างบอร์ดเกมธรรมะ จํานวน 1 ชุด เป็ นแบบประเมินรู บริ คที่สร้างขึ้น
สําหรับประเมินชิ้นงานการสร้างแบบบอร์ ดเกมธรรมของนักเรี ยน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละประเด็น 4 ระดับ
ระดับ ได้แก่ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง
ไม่ผ่าน โดยมีผูเ้ ชี่ยวชาญทําหน้าที่ พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ 3 ท่าน พบว่า มีดชั นี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง
0.66-1.00 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ใช้ได้
4) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผูว้ ิจัยได้ด ําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลเชิ งคุ ณ ภาพและเชิ งปริ ม าณ โดยแบ่ ง
ขั้นตอนการดําเนินการเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกมสําหรับนักเรี ยน ผูว้ จิ ยั
ดําเนิ นการสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนวัดบวรนิ เวศ จํานวน 10 ท่าน และนําผลการวิเคราะห์เนื้ อหามาใช้เป็ นแนวทาง
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพทุ ธด้วยบอร์ดเกม
ระยะที่ 2 พัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ดเกมที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื่ อง
ทิ ศ 6 ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการนํา 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งบู รณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ดเกมและสื่ อการเรี ยนรู ้เกม
ขุมทรัพย์ 6 ทิ ศ ไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 4 ครั้ง และประเมินผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบ
เรื่ องทิศ 6 จํานวน 10 ข้อ แล้วนําผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ระยะที่ 3 ประเมินผลการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยบอร์ ดเกม
ผูว้ ิจยั ประเมินชิ้นงานการสร้างบอร์ ดเกมธรรมะของนักเรี ยนที่ได้นาํ ธรรมะในเรื่ องทิศ 6 มาใช้ในการสร้างบอร์ ด
ธรรมะของตนเอง โดยใช้แบบประเมินรู บริ ค ซึ่งนักเรี ยนจะต้องผ่านเกณฑ์ต้ งั แต่ระดับดีข้ ึนไป
5) การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธ
ด้วยบอร์ดเกม ผูว้ จิ ยั นําผลการสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ จํานวน 10 ท่าน มาวิเคราะห์เนื้อหาเป็ นรายบุคคล
แล้วนําประเด็นที่สาํ คัญไปใช้เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้บูรณาการวิถีพทุ ธด้วยบอร์ดเกม
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ จากการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งบูรณาการวิถีพุทธด้วย
บอร์ ดเกมที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องทิ ศ 6 ผูว้ ิจยั นําคะแนนที่ นักเรี ยนทําแบบทดสอบเรื่ องทิ ศ 6 จํานวน 10 ข้อ
ผ่านโปรแกรม Google Form มาเที ย บกับ เกณฑ์ ที่ ส ร้ างไว้ พร้ อ มทั้ง นําผลคะแนนทั้ง หมดไปวิเคราะห์ โ ดย
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การทดสอบค่า t แบบ One Sample t-test เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และจากการที่ ให้
นักเรี ยนได้นาํ ธรรมะในเรื่ องทิศ 6 มาสร้างบอร์ ดเกมธรรมะเป็ นรายกลุ่ม จํานวน 6 กลุ่ม ผูว้ จิ ยั จึงนําผลคะแนนที่
ได้จากการประเมินชิ้นงานของนักเรี ยนมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ คที่สร้างไว้

ผลการวิจัย

จากการพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เชิ งบู ร ณาการวิถี พุ ท ธด้ว ยบอร์ ด เกม สํา หรั บ นั ก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ มีผลสรุ ปตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการศึ กษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ดเกม ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการ
วิเคราะห์เนื้อหาสําหรับประเด็นสําคัญเพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกมไว้
ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอข้อสงสัย เป็ นขั้นที่ ครู ให้นักเรี ยนศึ กษารายละเอียดวิธีการเล่นบอร์ ดเกม
มาก่อนล่วงหน้า ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต ได้แก่ สร้างกติการ่ วมกัน เช่น ถ้าไม่มีคาํ ถามจะไม่ได้พกั เบรก และมีการเพิ่ม
คะแนนหลังการถามหรื อตอบคําถาม ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส เป็ นขั้นที่ นักเรี ยนมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คือ
แบ่งกลุ่มให้นกั เรี ยนไปสื บค้นข้อมูลเพื่อเตรี ยมการอภิปรายให้หัวข้อที่เรี ยน ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ เป็ นขั้นที่นกั เรี ยน
สร้างสื่ อที่ตนเองถนัดแล้วนําเสนอในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook เป็ นต้น ขั้นที่ 5 ขั้นสื บค้น เป็ นขั้นที่นกั เรี ยน
ตั้งประเด็นที่จะศึกษาแล้วช่วยกันสื บค้นเนื้ อหาเพื่อนําความรู ้ที่ได้มาแชร์กบั เพื่อน ๆ ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปั ญญาและ
ลงข้อ สรุ ป เป็ นขั้น ที่ นัก เรี ยนสร้ างสื่ อ การเรี ย นรู ้ แล้วนําเสนอในห้ อ งเรี ยน และขั้น ที่ 7 ขั้น ประเมิ น ผลและ
ประยุกต์ใช้ เป็ นขั้นที่ครู ประเมินตามสภาพจริ งโดยใช้รูบริ ค และแบบสังเกตพฤติกรรม
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ดเกมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื่ อง
ทิศ 6 ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกมไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย คือ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 37 คน โดยใช้สื่อการเรี ยนรู ้เกมขุมทรัพย์ 6 ทิศที่พฒั นาขึ้นเพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้หลักธรรมเรื่ อง
ทิศ 6 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การใช้สื่อการเรี ยนรู ้เกมขุมทรัพย์ 6 ทิศ ผ่านโปรแกรม Zoom
จากภาพที่ 1 พบว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยบอร์ดเกม ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบเรื่ องทิศ
6 ผ่านโปรแกรม Google form นักเรี ยนสามารถทําแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ คือ 5 คะแนนขึ้นไป จํานวน 34 คน
และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 3 คน และผูว้ ิจยั นําคะแนนทั้งหมดไปวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า t แบบ One Sample
t-test โดยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลสําเร็ จรู ปเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของผลการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งบูรณาการวิถีพุทธ
ด้วยบอร์ดเกมโดยภาพรวม ดังตารางที่ 1

1674

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนการทําแบบทดสอบเรื่ องทิศ 6
ผลการเรียนรู้ (Test)
ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วย
บอร์ดเกม (Post Test)
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
37

�
𝒙𝒙
6.73

S.D.
2.00

t
2.20*

Sig.
.03

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ เชิ งบู รณาการวิถี พุท ธด้ว ยบอร์ ด เกมของนักเรี ย นกลุ่ ม เป้ าหมาย
จํานวน 37 คน อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระยะที่ 3 ผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยบอร์ดเกม
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินชิ้นงานการสร้างบอร์ดเกมธรรมะของนักเรียน
กลุ่ม
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6

ประเด็นการประเมินชิ้นงานการสร้ างบอร์ ดเกมธรรมะ
กําหนดเป้ าหมาย
3
4
3
4
4
2

ระดมความคิด
3
3
4
4
3
3

สร้ างต้ นแบบ
2
4
4
4
3
3

ทดลองเล่น
2
3
4
3
2
3

รวม
16 คะแนน
10
14
15
15
11
11

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่ อนําผลรวมคะแนนของแต่ละกลุ่มมาเที ยบกับ เกณฑ์การตัดสิ นคุ ณ ภาพแล้ว
พบว่า กลุ่มที่ 2 ได้ 14 คะแนน กลุ่มที่ 3 ได้ 15 คะแนน กลุ่มที่ 4 ได้ 15 คะแนน ซึ่ งผ่านเกณฑ์การประเมินอยูใ่ น
ระดับคุณภาพดี มาก ส่ วนกลุ่มที่ 1 ได้ 10 คะแนน กลุ่มที่ 5 ได้ 11 คะแนน กลุ่มที่ 6 ได้ 11 คะแนน ซึ่ งผ่านเกณฑ์
การประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพดี สรุ ปโดยภาพรวมของนักเรี ยนทั้ง 6 กลุ่ม สามารถสร้างบอร์ ดเกมธรรมะได้ตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ โดยทุกกลุ่มมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ผวู ้ จิ ยั ได้กาํ หนดไว้มี 4 ระดับ คือ 4 หมายถึง
ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง ไม่ผา่ น

อภิปรายผล

จากการศึ กษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตวั แปร สัมภาษณ์ ค รู โรงเรี ยนวัดบวรนิ เวศ และพัฒ นากิ จกรรม
การเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพทุ ธด้วยบอร์ดเกม ผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอการอภิปรายผลการวิจยั มี 3 ประเด็น ดังนี้
1. อภิ ปรายผลการวิจัยเกี่ ยวกับแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งบู รณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ดเกม พบว่า
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งบูรณาการวิถีพุทธ 7 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอข้อสงสัย
ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ ขั้นที่ 5 ขั้นสื บค้น ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปั ญญาและลงข้อสรุ ป
และขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เกี่ ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เป็ นกัลยาณมิตร เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมุ่งศึกษาแก้ปัญหาหรื อแสวงหาความรู ้อย่างเหมาะสมอย่าง
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เป็ นองค์ ร วม เพื่ อ พัฒ นานั ก เรี ยนอย่า งรอบด้า นด้ ว ยวิ ถี ว ฒ
ั นธรรมแสวงหาปั ญ ญาผ่ า นระบบไตรสิ ก ขา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมชาย บุญสุ่น (2562) ที่ศึกษาการจัดการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาในโรงเรี ยนวิถี
พุทธ พบว่า 1) กระบวนการการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทานมี 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ด้านกายภาพ
มีพระพุทธรู ป บรรยากาศร่ มรื่ น สะอาด สงบ ปลอดอบายมุข ด้านกิจกรรมพื้นฐานของวิถีชีวติ ประกอบด้วยรักษา
ศีล 5 ยิม้ ง่าย ไหว้สวย กราบงาม ขั้นที่ 2 ด้านการเรี ยนการสอน มีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนาสู่การจัดการ
เรี ยนการสอน ขั้นที่ 3 ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์มีการเรี ยนการสอนอย่างกัลยาณมิตร และขั้นที่ 4 ด้านการบริ หาร
คือ การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ และรู ปแบบการจัดการศึกษาตามแนว
พุทธจิตวิทยาในโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ คือ การจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาภายใต้การมี
ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชนอย่างเป็ นกัลยาณมิตรโดยมีไตรสิ กขาเป็ นกระบวนการผ่านบ้าน วัด โรงเรี ยน และ
นํามาบูรณาการเพื่อนําไปสู่ การที่ เด็กเป็ นคนดี เป็ นคนเก่งและมีความสุ ข และสอดคล้องกับงานวิจยั ของภูเวียง
วงศ์แสงเดือน และคณะ (2561) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนแนววิถีพุทธสําหรับโรงเรี ยนมัธยมศึ กษานคร
หลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว พบว่า การศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนวิถี
พุทธโดยภาพรวมมีลกั ษณะ ดังนี้ ด้านการจัดหลักสู ตรเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนต่างๆ โดยสอดแทรก
การฝึ กปฏิ บตั ิในชีวิตจริ ง ด้านการฝึ กอบรมให้ครู ผูส้ อนเป็ นกัลยาณมิตรมีเมตตา อ่อนโยน ผูส้ อนมีความรู ้ดีและ
สอนเก่ง ผูส้ อนมีการเลือกใช้วิธีการสอนหลากหลายรู ปแบบที่ดีต่อนักเรี ยน ด้านการจัดการเรี ยนการสอนเน้นที่
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ในกระบวนการแก้ปัญหาเป็ นฐานสร้างองค์ความรู ้ ในการสร้างสรรค์ใช้โครงงานรวมกลุ่มเน้น
การปฏิบตั ิ แบบบูรณาการสู่ พหุ ปัญญาจากแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านกิจกรรมส่ งเสริ มความสนใจของเด็ก ช่วยให้เด็กเกิ ด
ความเข้าใจบทเรี ยน ช่วยส่งเสริ มทักษะ ปลูกฝังความรับผิดชอบ และส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนได้อย่างเหมาะสมทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติ ปั ญญาด้านสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
สถานที่เรี ยน แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนในห้องเรี ยน
2. อภิ ป รายผลการวิจัยการพัฒ นากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เชิ งบู รณาการวิถี พุท ธด้วยบอร์ ดเกมที่ ส่ งเสริ ม
การเรี ยนเรื่ อง ทิศ 6 พบว่า สื่ อการเรี ยนรู ้เกมขุมทรัพย์ 6 ทิศ ที่ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้น เพราะผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นคุณค่าของ
หลักธรรมกับทั้งบอร์ดเกมเป็ นสิ่ งที่เยาวชนกําลังให้ความสนใจอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนั้น สื่ อการเรี ยนรู ้น้ ี จึงผสมผสาน
ทั้งความรู ้ท้ งั ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรี ยนรู ้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการลงมือปฏิบตั ิ พร้อม
ทั้งได้นาํ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวันมาให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อได้สะท้อน
ผลหลังจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ผ่านการทําแบบทดสอบเรื่ องทิ ศ 6 จํานวน 10 ข้อ ในโปรแกรม Google
Form พบว่า นักเรี ยน จํานวน 37 คน มีผลการเรี ยนรู ้ผ่านเกณฑ์ จํานวน 34 คน และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 3 คน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของขนิษฐา พันธุ์ยิม้ (2561) ที่ศึกษาการศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ในการประเมิ นการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึ กษา พบว่า
ปั ญ หาการประเมิ น การเรี ย นรู ้ ต ามสภาพจริ ง ของครู ค ณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งครู มี ปั ญ หาที่ พ บอยู่ใ นระดับ มาก คื อ
ด้านนักเรี ยนและด้านบริ บทในชั้นเรี ยน โดยประเด็นที่ พบมากที่สุด คือ เรื่ องความพร้อมด้านทักษะกระบวนการ
เรี ยนและการทําชิ้นงาน และประเด็นจํานวนนักเรี ยนต่อหนึ่ งชั้นเรี ยนที่ มีมากเกินไปตามลําดับ และครู มีปัญหาที่
พบอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านครู และด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร โดยประเด็นที่พบมากที่สุด คือ เนื้ อหา
คณิ ตศาสตร์ ที่ตอ้ งสอนมี มากและขาดงบประมาณสนับสนุ นการประเมิ น การเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ งสําหรั บครู
ตามลําดับ และแนวทางการแก้ไขปั ญ หามี 4 ด้าน คื อ 1) ปั ญ หาด้านนัก เรี ยน แนวทางแก้ไขปั ญ หา คื อ ครู ใช้
การประเมิ นแบบรายบุ คคลกับนักเรี ยนในกลุ่มที่ มีปัญหาเพื่อให้คาํ แนะนํารายบุ คคลและหาทางแก้ไขปั ญหา
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ร่ วมกับนักเรี ยน 2) ปั ญหาด้านบริ บทในชั้นเรี ยน แนวทางแก้ไขปั ญหา คือ ครู ได้แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์จดั หาครู คณิ ตศาสตร์ให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยน 3) ปั ญหาด้านครู แนวทางแก้ไขปั ญหา คือ ครู ปรับใช้
วิธีการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้ อหามากขึ้น และ 4) ปั ญหาด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หาร
แนวทางแก้ไขปั ญหา คือ ครู ของบประมาณจากผูบ้ ริ หารในการจัดทําสื่ อการประเมินการเรี ยนรู ้และในการเข้าร่ วม
อบรมเกี่ยวกับการประเมินการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง และเมื่อนําคะแนนไปวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า t แบบ One
Sample t-test โดยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลสําเร็ จรู ป พบว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งบูรณาการวิถีพุทธ
ด้วยบอร์ดเกมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื่ องทิศ 6 ของนักเรี ยน มีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของปริ น ทร์ ทองเผื อ ก (2561) ที่ ศึ ก ษาผลการจัด การเรี ย นการสอน
เศรษฐศาสตร์โดยใช้เกมจําลองสถานการณ์ที่มีต่อการเรี ยนรู ้เรื่ องการเงินของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
นัก เรี ย นที่ ได้รับ การจัดการเรี ยนการสอนเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เกมจําลองสถานการณ์ มี ค่ าเฉลี่ ยของคะแนน
การเรี ยนรู ้เรื่ องการเงินหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
การเรี ยนรู ้เรื่ องการเงินในทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู ้และความสามารถทางการเงิน 2) เจตคติทางการเงิ น
3) แนวโน้มของพฤติกรรมทางการเงินหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. อภิปรายผลการวิจยั เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ด
เกม พบว่า นักเรี ยนสามารถนําหลักธรรมในเรื่ องทิ ศ 6 มาสร้างเป็ นบอร์ ดเกมธรรมะตามขั้นตอนการออกแบบ
บอร์ ดเกมได้จริ ง โดยสามารถทําคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี ข้ ึนไป ผูว้ ิจยั ได้ประเมิ น
ชิ้ น งานการสร้ างบอร์ ดเกมธรรมะเหล่ านั้น ตามสภาพจริ ง ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ น ที่ ได้ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรี ยนได้แสดงความรู ้ความสามารถที่ แท้จริ งออกมา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของยุพิน
อินทะยะ (2561) ที่ ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและการประเมินผลตามสภาพจริ ง โดยใช้แฟ้ ม
สะสมงานในรายวิชาภาษาไทยสําหรับครู ประถมศึ กษา 2 พบว่า นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและการประเมินผลตามสภาพจริ งโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงานในรายวิชา
ภาษาไทยสําหรับครู ประถมศึกษา 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (83.07) และสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ (ร้อยละ
70) ร้อยละ 13.07 ระดับคุณภาพของแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาที่ประเมินโดยตนเองเพื่อนและครู ในภาพรวม
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก (𝑥𝑥̅ = 4.51) และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและการประเมินผลตามสภาพจริ งโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานเป็ นไปในเชิงบวก และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของขนิ ษฐา พันธุ์ยมิ้ (2561) ที่ศึกษาการศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการประเมิน
การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา พบว่า ครู ที่ทาํ การประเมิน
การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งส่วนใหญ่มอบหมายให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ที่ทา้ ทายความสามารถเพื่อให้
นักเรี ยนฝึ กทักษะเพิ่มเติม และใช้การทดสอบ และการตรวจการบ้านที่ได้มอบหมาย โดยครู คณิ ตศาสตร์ มากกว่า
179 คน มี การประเมิ น การเรี ยนรู ้อย่างต่ อเนื่ อง และครู คณิ ตศาสตร์ มากกว่า 235 คน เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนมี
ส่วนร่ วมในการประเมินการเรี ยนรู ้ และใช้เกณฑ์การประเมินผลงานหรื อการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแบบรู บริ ค
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ข้ อเสนอแนะ

ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะอันเนื่องมาจากการค้นพบระหว่างการทําวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้ อเสนอสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกม 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างศรัทธา
และเสนอปั ญหาข้อสงสัย 2) ขั้นสังเกต 3) ขั้นสัมผัส 4) ขั้นสํารวจ 5) ขั้นสื บค้น 6) ขั้นสัง่ สมปั ญญาและลงข้อสรุ ป
และ 7) ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง และ
ต้องใช้เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละขั้นให้เหมาะสม ดังนั้น ครู ควรศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิง
บูรณาการวิถีพทุ ธด้วยบอร์ดเกมในแต่ละขั้นให้เข้าใจอย่างละเอียด จะได้บริ หารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม และควรให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน
1.2 ครู ควรนําสื่ อการเรี ยนรู ้เกมขุมทรัพย์ 6 ทิศ ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 โดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ของนักเรี ยนให้ร่วมออกแบบบอร์ดเกมตามความสนใจที่ใช้เนื้อหาธรรมะที่ความหลากหลาย
1.3 ครู ควรนํารู ปแบบประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยการประเมินชิ้นงาน
แบบรู บริ ค (Scoring Rubric) ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเน้นการประเมินชิ้นงานการสร้างบอร์ ดเกมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อกระตุน้ ให้
นักเรี ยนทุกคนได้แสดงความสามารถที่แท้จริ งของตนเองออกมา
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งบู รณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ ดเกม จุ ดสําคัญอยู่ที่การส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ต่อไปควรทําการวิจยั เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการออกแบบบอร์ ด
เกมตามความสนใจโดยใช้เนื้อหาธรรมะที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความท้าทายให้กบั นักเรี ยน
2.2 ควรทําการวิจัย เพื่ อ พัฒ นาผลการเรี ยนรู ้ โ ดยการเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู ้ ก่ อ นเรี ยนและ
หลังเรี ยนโดยใช้สื่อการเรี ยนรู ้เกมขุมทรัพย์ 6 ทิศ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิ งทดลอง มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนานิ ทานแอนิ -เมชัน่ เป็ น
สื่ อ จัด การเรี ย นรู ้ ใ นการส่ ง เสริ ม ความสามาสามารถด้า นการฟั ง และการพูด 2) เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการฟังและการพูดโดยใช้นิทานแอนิเมชัน่ จัดการเรี ยนรู ้ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ
เด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ เด็กนักเรี ยนปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อําเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน 20 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่ วนค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ดัชนี
ประสิ ทธิ ผล และสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ได้พฒั นานิ ทานแอนิ เมชัน่ จัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยซึ่ งผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อนิทาน
แอนิเมชัน่ ทุกด้านล้วนมีความเหมาะสมและเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด และผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิผลของ
การจัดใช้นิทานแอนิ เมชัน่ เป็ นสื่ อจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
จํานวน 20 คน มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.8531 แสดงว่านักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น 0.8531 หรื อคิดเป็ นร้อยละ
85.31 2) ผลการทดลองใช้นิทานแอนิเมชัน่ เป็ นสื่ อจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อส่งเสริ มความสามารถด้านการฟังและการพูด
ของเด็กปฐมวัย ค่าเฉลี่ยโดยรวมของคะแนนความสามารถในการฟังและการพูดของเด็กนักเรี ยนหลังการใช้นิทาน
แอนิเมชัน่ เป็ นสื่ อจัดการเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 คิดเป็ นร้อยละ 93.5
อยูใ่ นระดับ ดีมาก และผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด และผลการทดลองที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยการใช้นิทานแอนิ เมชัน่
เป็ นสื่ อจัดการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: นิทานแอนิเมชัน่ , ความสามารถด้านการฟังและการพูด, เด็กปฐมวัย
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ABSTRACT

This research is an experimental research model. The objectives are: 1) to develop animated storytelling
as a learning media to promote listening and speaking abilities; 2) to study and compare listening and speaking
abilities using fairy tales learning management animation before and after the trial of early childhood The sample
group used in this research were early childhood students under the local government organization Bangplama
District Suphanburi province, 20 people. Data analysis was used mean, percentage, standard deviation and
effectiveness index. The results showed that 1) has developed storytelling animation learning management to
promote the listening and speaking abilities of preschool children which the sum of expert opinions on all aspects
of animation storytelling is appropriate and seen. with the highest level and the results of the analysis to find the
effectiveness of using animation stories as learning management media. To further enhance the skills of listening
and speaking early childhood of 20 people with an effectiveness index of 0.8531 indicates that students with
increased knowledge 0.8531 or percentage 85.31 2) The trial tale animation is. learning management media To
promote the listening and speaking abilities of early childhood The overall mean scores of students' listening and
speaking ability after using animated stories as learning media were 18. 70. and the standard deviation
was 1.03, representing 93.5 %, was in very good level and passed the specified criteria. and the results of the
experiments that have been organized by using animated stories as learning media After studying, it was
significantly higher than before at the .05 level .
Keywords: Animation Story, Listening and Speaking Abilities, Early Chilhood

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสมองของเด็กได้รับการสร้างและพัฒนาอย่าง
รวดเร็ ว การพัฒนาเด็กในช่วงนี้ จะเป็ นรากฐานสําคัญของการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาตลอดชีวิต ซึ่ งถ้าเราปล่อยให้
เวลาอันมีค่านี้ผา่ นไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็จะไม่สามารถเรี ยกกลับคืนมาได้ เพราะการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของ
มนุษย์จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในช่วงปฐมวัยเท่านั้น
สื่ อการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งสื่ อการเรี ยน
การสอนนั้น มี หลายประเภท ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่อสิ่ งพิมพ์สื่อเทคโนโลยีและเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ที่ มีใน
ท้องถิ่ น การเลื อกสื่ อควรเลื อกให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลี ลาการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายของผูเ้ รี ย น
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2553) ดังนั้นการเลื อกสื่ อที่ เหมาะสมแก่ ผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนนั้น เข้าใจในเนื้ อหาของ
รายวิชา เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ เนื่องจาก สื่ อการสอน ช่วยสร้างรากฐานที่เป็ นรู ปธรรมขึ้น ในความคิดของผูเ้ รี ยน
การฟังเพียงอย่างเดียวนั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้จินตนาการเข้าช่วยด้วย เพื่อให้สิ่งที่เป็ น นามธรรมเกิดเป็ นรู ปธรรมขั้น
ในความคิด แต่สาํ หรับสิ่ งที่ยงุ่ ยากซับซ้อน ผูเ้ รี ยนย่อมไม่มีความสามารถจะทํา ได้การใช้อุปกรณ์เข้าช่วยจะทําให้
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจและสร้างรู ปธรรมขึ้นในใจได้ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน เพราะผูเ้ รี ยนสามารถใช้ประสาท
สัมผัสได้ดว้ ยตา หู และการเคลื่อนไหวจับต้องได้แทนการฟังหรื อดูเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังเป็ นรากฐานในการพัฒนา
การเรี ยนรู ้และช่วยความทรงจา อย่างถาวรผูเ้ รี ยนจะสามารถ ประสบการณ์เดิมไปสัมพันธ์ กับประสบการณ์ใหม่ๆ
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ได้เมื่อมีพ้ืนฐานประสบการณ์เดิมที่ดีอยูแ่ ล้ว ช่วยให้ ผูเ้ รี ยนได้มีพฒั นาการทางความคิด ซึ่ งต่อเนื่ องเป็ นอันหนึ่ง
อันเดี ยวกัน ทําให้เห็ นความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับสิ่ ง ต่าง ๆ เช่น เวลา สถานที่ วฏั จักรของสิ่ งมีชีวิต นอกจากนี้
ยังช่วยเพิ่มทักษะในการฟังและเสริ มสร้างความเข้าใจในความหมายของคําใหม่ๆ ให้มากขึ้น ได้ยินเสี ยงและได้
เห็นภาพประกอบกัน (Edgar Dale, 1969)
แอนิ เมชัน่ (Animation) เป็ นการทําให้ภาพนิ่ งเกิ ดการเคลื่อนไหว ซึ่ งทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้นใน
เด็ก และผูใ้ หญ่ และยังรวมถึงคนทุกเพศทุกวัย ซึ่ งมนุษย์เรามักเลือกที่จะมองรู ปภาพหรื ออะไรที่มีสีสันก่อนมอง
เนื้ อหาเสมอ แอนิ เมชัน่ นั้นได้เข้ามามีบทบาทกับงานหลายๆด้าน ซึ่ งแต่ละองค์กรและหน่วยงานก็นาํ ไปประยุกต์
ใช้ในงานหลายๆ ประเภท และในการจัดทําสื่ อการเรี ยนการสอน ก็ได้หันมาใช้งานแอนิเมชัน่ ในการผลิตมากขึ้น
แอนิ เมชัน่ สามารถอธิ บายเรื่ องราวที่ซับซ้อน เข้าใจยากให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะสื่ อแอนิ เมชัน่ มีความน่ารัก
สดใส ในตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว มีท้ งั ภาพ เสี ยง เป็ นองค์ประกอบหลัก แต่เราก็จะไม่ทิ้ง การใส่ ตวั หนังสื อเข้าไป
เพื่อเสริ มทักษะ ทั้งด้านการฟัง การอ่าน และการมองเห็นภาพ ไปพร้อมๆ กัน ซึ่ งสามารถประยุกต์รูปแบบการใช้
งานให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (พจน์ศิรินทร์ ลิมปิ นันทน์, 2553)
จากสิ่ งที่ได้กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการเลือกสื่ อการสอนและการนําสื่ อการสอนมาใช้ประกอบ
การสอนนั้นเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญมาต่อการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนเพราะการใช้สื่อประกอบการ สอนจะช่วย
ให้ผูเ้ รี ยนเกิดพัฒนาการในการเรี ยนรู ้ในเนื้อหานั้นๆ มากขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้น สามารถเรี ยบเรี ยงความรู ้ที่
ได้รับและจดจํา ได้อย่างดีสามารถนําไปต่อยอดในระดับขั้นที่สูงต่อไปได้ดว้ ยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงได้สนใจที่จะศึ กษา
ผลจากการใช้สื่อแอนิเมชัน่ มาใช้ประกอบการสอนให้แก่นกั เรี ยน โดยใช้แอนิเมชัน่ ทําเป็ นนิทานขึ้นมา ผูว้ จิ ยั จึงได้
แนวคิดการสอนโดยนําสื่ อแอนิเมชัน่ มาประกอบการสอนเพื่อผูเ้ รี ยนจะได้เข้าใจและเกิดการจดจํา ได้โดยไม่ยาก
เนื่ องจากสื่ อแอนิ เมชัน่ นั้น ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสี ยง ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนมากขึ้ น
สามารถเชื่อมโยงสิ่ งที่ได้เห็น เข้ากับเนื้ อหาที่เรี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในเนื้ อหานั้นๆ อย่างแท้จริ งอีกทั้ง
เป็ นการแก้ปัญหาเรื่ องการ ท่องโดยปราศจากความเข้าใจในเนื้ อหาที่เรี ยน ซึ่ งเป็ นสาเหตําให้ผูเ้ รี ยนลืมได้อย่าง
ง่ายดาย ไม่สามารถนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อพัฒนานิ ทานแอนิเมชัน่ เป็ นสื่ อจัดการเรี ยนรู ้ในการส่ งเสริ มความสามารถด้านการฟังและการพูด
ของเด็กปฐมวัย
2) เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบความสามารถในการฟั งและการพูดโดยใช้นิทานแอนิ เมชัน่ เป็ นสื่ อใน
การเรี ยนรู ้ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของเด็กปฐมวัย

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของนิ ทาน มีหน่ วยงาน และนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของนิ ทานว่าหมายถึง
เรื่ องเล่าต่อกันมาโดยใช้วาจาหรื อเล่าโดยแสดงภาพประกอบ หรื อการเล่าโดยวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ประเภทต่างๆ
ประกอบก็ได้เช่น หนังสื อภาพ หุ่นหรื อการใช้คน้ แสดงบทบาทลีลาเป็ นไปตามเนื้อเรื่ องของนิทานนั้นๆ แต่ เดิมมา
นิ ทานถูกเล่าสู่ กัน และกัน ด้วยปากสื บกัน มาเพื่อเป็ นเครื่ องบันเทิ งใจในยามว่างและเพื่ อถ่ า ยทอดความเชื่ อ
ความศรัทธาเลื่อมใสในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็ นที่ยึดถือของคนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผฟู ้ ังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
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และสอดแทรกคติสอนใจ ลงไป (ประคอง นิมมานเหมินทร์,2550 )ได้ให้ความหมายของนิทานว่า หมายถึง เรื่ องที่
เล่ากันต่อๆ มาจากคนรุ่ นหนึ่ งสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ งโดยไม่ทราบว่า ใครเป็ นผูแ้ ต่ง เช่น นิ ทานเรื่ องสังข์ทองปลาบู่ทอง
หรื อ โสนน้อยเรื อนงาม มีการเล่าสู่กนั ฟังจากปู่ ย่า ตายายของเรา พ่อแม่ของเรารวมทั้งตัวเราเอง ไปจนถึงลูกหลาน
เหลนโหลนของเรา เป็ นทอดๆ กัน ไปรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า บางครั้งก็แพร่ กระจายจากท้องถิ่นหนึ่ งไปสู่ อีกท้องถิ่นหนึ่ง
เช่น นิ ทานเรื่ องสังข์ทองอาจมีหลายสํานวนแล้วแต่ความทรงจา ความเชื่ อ อารมณ์ของผูเ้ ล่าและวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องถิ่นจากความหมายของนิทานดังกล่าว
ความสํา คัญ ของนิ ท านดัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่า นิ ท านให้ ค วามเพลิ ด เพลิ น สนุ ก สนานและผ่ อ นคลาย
ความเครี ยด สร้างเสริ มจินตนาการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว สะท้อนให้เห็น
สภาพของสังคมในอดีตในหลายๆด้าน ช่วยพัฒนาเด็กทางคุณลักษณะชีวติ พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก พัฒนาด้าน
ความรู ้และสติปัญญา ทักษะและความสามารถทางภาษา
แอนิ เมชัน่ (Animation) หมายถึง “การสร้างภาพเคลื่อนไหว” ด้วยการนําภาพนิ่ งมาเรี ยงลําดับกันและ
แสดงผลอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ดวงตาเห็ นภาพที่ มีการเคลื่ อนไหวในลักษณะภาพติด ตา (Persistence of Vision)
เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ ฉาย อย่างต่อเนื่ อง เรตินาจะรักษาภาพนี้ ไว้ใน ระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3วินาที หากมี
ภาพอื่ นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุ ษย์จะ เชื่ อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันทําให้เห็ นเป็ น
ภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่ องกัน แม้ว่าแอนิ -เมชัน่ จะใช้หลักการเดียวกบวิดิโอ แต่แอนิ เมชัน่ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆได้มากมาย เช่นงาน ภาพยนตร์ งานโทรทัศน์ งานพัฒนาเกมส์ งานสถาปั ตย์ งานก่อสร้าง
งานด้านวิทยาศาสตร์ หรื อ งานพัฒนาเว็บไซต์ เป็ นต้น (ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุ วรรณ, 2552) แอนนิ เมชัน (Animation)
หมายถึ ง การสร้ างภาพเคลื่ อนไหว โดยการนําภาพนิ่ งหลายๆ ภาพที่ มีความต่อเนื่ อง มาฉายด้วยความเร็ ว ที่
เหมาะสมทําให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว (ธรรมปพน ลีอาํ นวยโชค, 2550)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น
การจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ นิทานแอนิเมชั่นเป็ นสื่ อการเรียนรู้

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการพูดและการฟัง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ความสามารถในการฟังและการพูดสูงขึ้นหลังจากเรี ยนรู ้จากนิทานแอนิเมชัน่ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงทดลอง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นเด็กนักเรี ยน ช่วงอายุ 3-5 ปี ที่กาํ ลังศึกษาอยูร่ ะดับปฐมวัย
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี ทั้งหมดจํานวน 17
แห่ง
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นเด็กนักเรี ยน ช่ วงอายุ 3-5 ปี ที่ กาํ ลังศึ กษาอยู่ระดับ
ปฐมวัย ในศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลวัดดาว อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี
ซึ่ งเลือกมา 1 แห่ ง จากเด็กนักเรี ยนมีพฒั นาการทางภาษาที่ล่าช้า จากทั้งหมด 17 แห่ ง โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้เด็กนักเรี ยน จํานวน 20 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. สื่ อจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยนิ ทานแอนิ เมชัน่ เป็ นนิ ทานการ์ ตูนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสี ยง ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น จํานวน 1 เรื่ อง มีความยาวประมาณ 3-5 นาที หาค่า IOC โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC เกิน 0.5 และ
แบบประเมินนิ ทานแอนิ เมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
3 ท่าน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก (บุญชม ศรี สะอาด, 2554)
2. แบบทดสอบการฟังและการพูด เป็ นชุดทดสอบที่สร้างขึ้น เพื่อทดสอบก่อนเรี ยนละหลังเรี ยน
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน ได้แ ก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบความสามารถด้า นการฟั ง ตอนที่ 2 แบบทดสอบ
ความสามารถด้านการพูด หาค่า IOC โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านมีค่า IOC เกิน 0.5
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูด้ าํ เนิ นการวิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการฟังและการพูด
หลัง การทดลอง (Posttest) โดยใช้แ บบทดสอบชุ ด เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบก่ อ นการทดลอง (Pretest)
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 แล้วนําข้อมูลที่ได้ดาํ เนินการต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้เป็ นการใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. ผลการวิจัย

5.1 ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ คะแนนจากผลการทดลองใช้นิทานแอนิ เมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้าน
การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยกับกลุ่มทดลองจํานวน 20 คน ระหว่างก่อนการทดลองใช้และหลังการทดลอง
โดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและการพูดมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน
ผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิผลของการจัดใช้นิทานแอนิเมชัน่ เพื่อส่งเสริ มความสามารถด้านการฟังและ
การพูดของเด็กปฐมวัย จํานวน 20 คน มี ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.8531 แสดงว่านักเรี ยนมี ความรู ้ เพิ่มขึ้น
0.8531 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 85.31
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยรวมโดยการใช้นิทานแอนิเมชัน่ เป็ น
สื่ อในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (คะแนนเต็ม=20)
ความสามารถ
(คะแนนเต็ม)
ด้านการฟัง (10)
ด้านการพูด (10)
โดยภาพรวม (20)

ก่อนทดลอง
x�
S.D.
5.80
0.77
5.35
0.81
11.15
1.23

หลังการทดลอง
x�
S.D.
9.40
0.68
9.30
0.57
18.70
1.03
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Sig.

26.911*
19.914*
33.809*

.000
.000
.000
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5.2 จากการทดลองการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานแอนิ เมชัน่ ในการส่ งเสริ มความสามารถด้านการฟัง
และการพูดของเด็กปฐมวัย ซึ่ งดําเนิ นการโดยนําสื่ อนิ ทานแอนิเมชัน่ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
และการทดลองกับกลุ่มเด็กปฐมวัย จํานวน 20 คน ผูว้ ิจยั ได้นาํ คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้าน
การฟังและการพูด หลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยรวมโดยการใช้นิทานแอนิเมชัน่ เป็ น
สื่ อในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
(คะแนนเต็ม=20)
ความสามารถ
ด้านการฟังและ
การพูดโดยรวม
(คะแนน=20)

ค่าเฉลี่ย
x�
18.70

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.

ค่าร้อยละ

ระดับคุณภาพ

การตัดสิ นตามเกณฑ์
(ร้อยละ 60)

1.03

93.5

ดีมาก

ผ่าน

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนความสามารถในการฟังและการพูดของเด็กนักเรี ยนหลังการใช้
นิ ทานแอนิ เมชัน่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.70 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 คิดเป็ นร้อยละ 93.5 อยูใ่ นระดับ
ดีมาก และผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด

6. อภิปรายผล

จากการศึ กษาเรื่ องการพัฒนานิ ทานแอนิ เมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการฟั งและการพูดของ
เด็กปฐมวัย สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ได้พฒั นานิทานแอนเอชัน่ เพื่อส่งเสริ มความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยซึ่งผลรวม
ความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีต่อนิ ทานแอนิ เมชัน่ ทุกด้านล้วนมีความเหมาะสมและเห็ นด้วยอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด และผลการวิเคราะห์ หาประสิ ทธิ ผลของการจัดใช้นิทานแอนิ -เมชั่นเป็ นสื่ อจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย จํานวน 20 คน มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.8531 แสดงว่า
นักเรี ยนมีความรู ้เพิม่ ขึ้น 0.8531 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 85.31
2. ผลการทดลองใช้นิทานแอนิ เมชัน่ เป็ นสื่ อจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการฟั งและ
การพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิ ทานแอนิ เมชัน่ เป็ นสื่ อที่มีประโยชน์และคุณค่า มีส่วนช่วย พัฒนาความสามารถในการพูดและการฟัง
ของนักเรี ยน และเหมาะสมที่ จะใช้เป็ นสื่ อประกอบในการ เรี ยนการเรี ยนการสอน ดังที่ (อรรชนิ ดา หวานคง,
2559) กล่าวว่าสื่ อสภาพจริ งจะช่วยแสดงให้ผูเ้ รี ยนเห็นถึงรู ปแบบวัฒนธรรมของภาษาเป้ าหมายชัดเจนขึ้น เข้าถึง
บริ บทจริ งที่พบเจอในชีวติ ประจําวัน และยังช่วยส่งเสริ มให้ผสู ้ อนออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ หลากหลายมากขึ้น
ดังที่ (เพ็ญนภา ตลับกลางและภัทร์ ธีรา เทียนเพิ่มพูน,2562)กล่าวว่า การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานนั้น
เป็ นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงและทํางานร่ วมกับคนอื่นทํา
ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล้ว ยัง สอดคล้อ งกับ (Bonwell & Eison ,1991)ที่ ไ ด้อ ธิ บ ายแนวคิ ด ของ
การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ท่ีผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ผา่ น
เข้าร่ วมกิจกรรมฝึ กทักษะ ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถมองเห็นและได้ยินซึ่ งจะนําไปสู่ การเพิ่มความชํานาญทางด้าน
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ภาษาพูดและภาษาเขียน ส่ งเสริ มการแสดงออกและการจัดลําดับความคิด ช่วยกระตุน้ ความสนใจให้เกิดการเรี ยนรู ้
พัฒ นาความเป็ นตัว ของตัว เองและทํา ให้ม องเห็ น ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตนเองกับ โลกภายนอกได้ดี ทั้ง นี้
ยังสอดคล้องและใกล้เคียงกับผลการวิจยั ของ (สุ รินทร์ ฉํ่ามาก, 2553) ที่ศึกษาการใช้บริ บทการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ ใน
การสอนบทเรี ยน

7. ข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้บทนิ ทานการ
วัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการทําวิจยั ในครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานแอนิ เมชัน่ ควรจัดกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ องกัน จะทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการพัฒนาความสามารถในด้านการฟังและการพูด
2. ควรนํารู ปแบบของการใช้นิทานแอนิ เมชัน่ ไปปรับใช้ ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน และเป็ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการนําการสอนโดยใช้บทเรี ยนนิ ทานไปศึ กษากับตัวแปรอื่นๆ เช่น การทํางานร่ วมกัน
พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
2. ควรเพิ่มระยะเวลาทดลองให้มากขึ้น อย่างน้อย 1 ภาคเรี ยน เพื่อให้เวลานักเรี ยนปรับตัวและ
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สามารถนําไปปรับใช้ได้จริ ง
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 80/80
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะกับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครั้ งนี้ คื อ นักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนท่ ายางวิท ยา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2564 โดยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนักเรี ยน 5 ห้องเรี ยน ทําการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) แบ่ งเป็ นกลุ่มทดลอง ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/2 การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะและกลุ่มควบคุ ม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3 การสอนแบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา
คณิ ตศาสตร์ ที่ มีค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ ากับ 0.77 วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน
ผลการวิจยั พบว่า (1) แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิ งเส้น สองตัวแปร เท่ ากับ
82.33/ 83.67 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึ กทักษะวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางคณิ ตศาสตร์, การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ, การสอนแบบปกติ
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ABSTRACT

The objectives of this research (1) to create and find the efficiency of the math skills exercise on two
variable linear equation systems. of Mathayom 3 students, Tha Yang Wittaya School to be effective according
to the criteria of 80/80 (2) to compare the mathematics learning achievement on a system of linear equations
with two variables. of Mathayomsuksa 3 students at Tha Yang Wittaya School between teaching using skill
exercises and normal teaching The sample group used in this research was Mathayom Suksa 3 students,
Tha Yang Witthaya School, semester 1 of the academic year 2021 by Cluster Random Sampling from students
in 5 classrooms. The sample was selected based on a simple random sampling method, with an experimental
group of Matthayom Sueksa 3/2 taught by skill exercises and a control group of Matthayom Sueksa 3/3 taught
by traditional method. The research instruments were (1) Mathematic skills practice form on a system of two
variables linear equations, (2) Lesson plans, and (3) The achievement test. The reliability of test was 0.77.
The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation. and independent sample t-test.
The result of the research were found that: (1) The efficiency of mathematics skills practice on system
of two variable linear equations was equal to 82.33/83.67, which met the standard extension of 80/80. (2) Posttest scores were higher than Pre-test score with a statistically significance at the 05 level.
Keyword : Mathematics Achievement, Teaching Using Skills Exercises, normal teaching

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 อธิ บายว่า วิชา คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญ
ยิ่งต่ อการพัฒ นาความคิ ด มนุ ษ ย์ ทําให้ ม นุ ษ ย์มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ คิ ด อย่างมี เหตุ ผล เป็ นระบบมี แบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสิ นใจแก้ปัญหาและ
นําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมื อในการศึ กษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่น ๆ คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้
ดีข้ ึนและสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 : 56)
การจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ น้ ัน มี ค วามแตกต่างกัน ไปตามสภาพและ
ลักษณะของนักเรี ยน จึ งไม่ มีวิธีการสอนที่ ดี ที่สุดและเหมาะสมที่ สุ ดในทุ ก วิช า (สมจิ ต สวธนไพบู ล ย์, 2535,
หน้า 24) ครู ผสู ้ อนมีหน้าที่ ให้คาํ ปรึ กษาและชี้ แนะแนวทางในการแก้ปัญหา การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะเป็ น
สื่ อการเรี ยนรู ้ จึงเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว เพราะแบบฝึ กทักษะมีคาํ ถามหลายรู ปแบบ
ช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดในการหาคําตอบ เป็ นการสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล การทํา
แบบฝึ กทักษะนักเรี ยนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับในทันที ทําให้นักเรี ยนเกิดความมัน่ ใจในการเชื่อมโยงความรู ้ใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ (สมบูรณ์ พรมท้าว, 2547, หน้า 22 -23)
การจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ผ่านมายังไม่บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลักสู ตรเพราะบังเกิ ด
ข้อบกพร่ องในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งเกิดจากปั ญหาด้านเนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่ไม่
เหมาะสมกับเนื้อหา และรู ปแบบวิธีการสอนของครู ที่สอนตามตัวอย่างในหนังสื อแล้วให้นกั เรี ยน ทําแบบฝึ กหัด
มากๆ (ยุพิน พิพิธกุล, 2539, หน้า 276) ดังนั้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้มีคุณภาพและ
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มีประสิ ทธิภาพด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ในแบบเดิมๆ ที่เน้นให้นกั เรี ยนเข้าใจและจดจําเนื้อหาให้ได้มากๆ นั้น จึงเป็ น
เรื่ องที่ยาก ผูว้ ิจยั จึงมีความคิดเห็นว่าควรจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เกิดการคิดตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้
มีกระบวนการหาคําตอบอย่างเป็ นระบบ และมีการเชื่อมโยงความรู ้ไปสู่การแก้ปัญหา ในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีเหตุผล
จากดังที่ได้กล่าวข้างต้น รวมทั้งจากการที่ได้ศึกษางานวิจยั การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยการใช้
แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ที่มีผศู ้ ึกษาทําวิจยั ไว้ ทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะกับการสอนแบบปกติ
ด้วยความมุ่งหวังว่าการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นนั้นจะช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
มีเหตุผล เชื่อมโยงความรู ้และประสบการณ์ สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ และเพื่อนํา
ผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการพัฒนานักเรี ยนทําให้การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ดีข้ ึนในโอกาสต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนท่ายางวิทยา ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 80/80
2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนท่ายางวิทยา ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะกับการสอนแบบปกติ

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แบบฝึ กทักษะ
งานหรื อกิจกรรมที่ครู สร้างขึ้น โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึ กให้นกั เรี ยน
มีความรู ้ความเข้าใจบทเรี ยนได้ดียิ่งขึ้น และช่วยฝึ กทักษะต่างๆ ให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง อาจจะให้
นักเรี ยนทําแบบฝึ กขณะเรี ยนหรื อหลังจากจบบทเรี ยนไปแล้วก็ได้
การหาประสิทธิภาพแบบฝึ กทักษะ
ตัวเลขที่ กาํ หนดนั้น หมายถึง E1/E2 โดยตัวเลขนั้นการกํากําหนดขึ้นอยู่กบั ผูว้ ิจยั เป็ นคนกําหนด
โดยที่ E1 คื อ ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (กระบวนการในที่ น้ ี คือ กระบวนการ การจัดการเรี ยนการสอน
ระหว่างเรี ยนทั้งหมด โดยคิดจากคะแนนหลังเรี ยนของแต่ละหน่วย บท ของแต่ละเรื่ อง) และ E2 คือ ประสิ ทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (ผลลัพธ์ในที่น้ ีหมายถึง หลังจากผูเ้ รี ยน เรี ยนจบกระบวนการ โดยคิดคะแนนจากหลังเรี ยน ได้มาจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลที่ เกิ ดจากกระบวนการเรี ยนการสอนที่ จะทําให้นักเรี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม และ
สามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีการสอน
1. การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ วิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร
2. การสอนแบบปกติ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

3.3 สมมติฐานการวิจยั
1) แบบฝึ กทักษะวิช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิ งเส้น สองตัวแปร สําหรั บ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 เท่ากับ 80/80
2) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะวิช า
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สูงกว่าการเรี ยนแบบปกติ

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research)
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนท่ ายางวิทยา ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2564 จํานวน 5 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนทั้งหมด 170 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนท่ายางวิทยา ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2564 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) จากนักเรี ยน 5 ห้องเรี ยน ทําการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ
และกลุ่มควบคุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3 การสอนแบบปกติ
4.3 เครื่ องมือวิจยั
1) แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร สําหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 5 เล่ม
2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาคณิ ตศาสตร์
2.1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 6 แผน
2.2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติวชิ าคณิ ตศาสตร์ จํานวน 6 แผน
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) สุ่ มตัวอย่างนักเรี ยน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนักเรี ยน
5 ห้องเรี ยน ทําการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/2
การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะและกลุ่มควบคุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3 การสอนแบบปกติ
2) ทําการทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (Pre-test) ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ตามที่ กาํ หนกับนักเรี ยน
ทั้งสองกลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3) ดํา เนิ น การจัด การเรี ย นรู ้ โดยผู ้วิจัย เป็ นผู ้ด ําเนิ น การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตัว เองทั้ง สองกลุ่ ม
ด้วยเนื้อหาเดียวกัน และใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู ้เท่ากัน คือ กลุ่มละ 6 คาบ 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
4) ทําการทดสอบหลังเรี ยน (post-test) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ยนการสอนตามที่ กาํ หนดกับ นักเรี ย น
ทั้งสองกลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
5) ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 นําผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิ งเส้น สองตัวแปร วิเคราะห์ ห าค่ าเฉลี่ ย
ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะ ตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหาค่า (E1 / E2)
2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x�) ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเที ยบผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนโดยใช้ t-test Dependent sample
3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ เรี ยน
ด้วยแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ กบั การสอนแบบปกติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x�) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และเปรี ยบเทียบผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้ t-test Independent sample

5. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนท่ายางวิทยา
การหา
ประสิ ทธิภาพ
รายบุคคล
กลุ่มเล็ก
กลุ่มใหญ่

จํานวน
นักเรี ยน
3
9
30

ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (80
คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ (E1)
56.33
70.42
62.56
78.19
65.87
82.33
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ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
(30 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ (E2)
23.33
77.78
24.22
80.74
25.10
83.67
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การหาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กทักษะวิช าคณิ ต ศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ นําไป
ทดลองกับ นักเรี ยน 3 คน ได้ค่ าประสิ ทธิ ภ าพเท่ ากับ 70.42/ 77.78 หลังจากนั้น ผูว้ ิจัยได้นําแบบฝึ กทักษะวิช า
คณิ ตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มาปรับปรุ งแก้ไข ก่อนนําไปทดลองหาประสิ ทธิภาพใน
กลุ่มนักเรี ยน จํานวน 9 คน ได้ค่าประสิ ท ธิ ภาพเท่ ากับ 78.19/ 80.74 ผูว้ ิจัยทําการปรั บ ปรุ งแบบฝึ กทัก ษะวิช า
คณิ ตศาสตร์อีกครั้ง และนําไปทดสอบหาประสิ ทธิภาพในกลุ่มนักเรี ยน จํานวน 30 คน ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
82.33/ 83.67 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ประสิ ทธิภาพ 80/80
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (post-test) เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนท่ายางวิทยา ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะกับ
การสอนแบบปกติ
N
SD
df
t
วิธีการสอน
Sig
x�
สอนโดยแบบฝึ กทักษะ
47
22.55
3.49
92
6.23*
.00
สอนแบบปกติ
47
18.09
3.46
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระหว่างการสอนโดยแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ กบั การสอน
แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการสอนโดยแบบฝึ กทักษะ
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง กว่า (x� = 22.55, SD = 3.49) นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การสอนแบบปกติ (x� = 18.09,
SD = 3.46)

6. อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะกับการสอนแบบปกติ ผูว้ ิจยั แยก
ประเด็นอภิปรายผลออกเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 82.33/ 83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ประสิ ทธิ ภาพที่กาํ หนดไว้ คือ 80/80 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบฝึ กทักษะ
ที่ มีกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยเริ่ มจากการศึ กษา เอกสาร แนวคิดทฤษฏี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบฝึ กทักษะ จากนั้น
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช
2560) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยได้แบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 5 เล่ม เพื่อให้มีความเหมาะสมกับเวลาและ
ลักษณะของผูเ้ รี ยน โดยเรี ยงลําดับขั้นของเนื้ อหาจากง่ายไปยาก อีกทั้งยังกําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง
กับเนื้ อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ผ่านการประเมินความสอดคล้อง
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์ มาศจรัส (2550, หน้า 19) ที่ กล่าวว่า หลักการสร้างแบบฝึ กทักษะ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น ต้อ งมี ล ัก ษณะ ดังนี้ 1) สร้ างแบบฝึ กทัก ษะให้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ หลัก จิ ต วิท ยา และ
พัฒนาการของนักเรี ยนตามลําดับขั้นของการเรี ยนรู ้ แบบฝึ กทักษะที่ ดีตอ้ งอาศัยรู ปภาพในการจูงใจและดึ งดู ด
นักเรี ยน และควรเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาจากง่ายไปยาก 2) มีจุดประสงค์ที่แน่ นอนว่าจะฝึ กทักษะด้านใดของนักเรี ยน
3) ต้องคํานึ งถึงความสามารถระหว่างบุคคลของกลุ่มนักเรี ยนด้วย 4) แบบฝึ กทักษะที่ดีตอ้ งมีคาํ ชี้แจงง่ายๆ สั้นๆ
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ที่ นักเรี ยนอ่านแล้วเข้าใจและทําแบบฝึ กทักษะได้ด้วยตนเอง 5) แบบฝึ กทักษะต้องมี ความถูกต้อง ครู ต ้องทํา
การพิจารณาให้รอบคอบ ทดลองทําด้วยตัวเองเสี ยก่อน อย่าให้มีขอ้ ผิดพลาด 6) ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กทักษะแต่ละ
ครั้งต้องมีความเหมาะสมกับเวลาและช่วงความสนใจ และ 7) แบบฝึ กทักษะควรมีหลากหลายรู ปแบบเพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวางส่งเสริ มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างและพัฒนาแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ อย่างมีระบบและเป็ นขั้นตอน
และผ่านการทดลอง (try-out) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ ถึง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนรายบุคคลนําไปทดลองกับนักเรี ยน
3 คน ได้ค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 70.42/77.78 หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาให้สมบูรณ์
ขึ้นก่อนนําไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพในกลุ่มเล็ก นักเรี ยนจํานวน 9 คน ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 78.19/80.74
ซึ่ งยัง ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก ํา หนด ผู ้วิ จัย จึ ง ทํา การปรั บ ปรุ ง พัฒ นาอี ก หนึ่ งรอบก่ อ นนํ า ไปทดสอบหา
ประสิ ทธิ ภาพในกลุ่มใหญ่ นักเรี ยน จํานวน 30 คน ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.33/83.67 คือ ประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการ และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ป ระสิ ทธิ ภาพ 80/80 ที่ กาํ หนดไว้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กชพร ฤาชา (2555, หน้า 65) ที่พบว่า แบบฝึ กทักษะเรื่ องพื้นฐานทางเรขาคณิ ต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ ากับ 91.33/82.00 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด
สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิชากร ทองระยับ (2558, หน้า 90 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง เวลา
โดยใช้วฏั จักรการเรี ยนรู ้ 4MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เท่ากับ 77.35/77.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75
ที่ ต้ งั ไว้ มีองค์ประกอบที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้โดยง่าย
ทําให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นข้อบกพร่ องของตนเองได้ทนั ที เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุ งแก้ไข ฝึ กฝนจนสามารถพัฒนา
ความรู ้ ความเข้าใจของตนเองตลอดไป
2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะวิชา สู งกว่าการสอน
แบบปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับ สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็ น ว่า แบบฝึ กทักษะวิชา สามารถพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่ องมาจากแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ ช่วยให้ครู ผูส้ อน
สามารถถ่ายทอดเนื้ อหา และประสบการณ์ อีกทั้งยังฝึ กทักษะให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหา ฝึ กฝนจนเกิ ด
ความชํานาญ อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ช่วยในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังสนองต่อความต้องการที่แตกต่างระหว่างบุคคลของ
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ อนงพันธ์ ใบสุ ขนั ธ์ (2551, หน้า 33) กล่าวไว้วา่ แบบฝึ กทักษะคือสื่ อการสอนที่ครู
สร้างขึ้นเพื่อใช้ฝึกทักษะของผูเ้ รี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื้ อหาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจจนก่อเกิดเป็ นทักษะสู งสุ ด
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุรีย ์
ธรรมแงะ (2552, บทคัด ย่อ ) พบว่าผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้แ บบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนเต็ม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์
ธนพล ศัก ดิ์ ศรี ท้าว (2558, บทคัด ย่อ ) ผลการศึ ก ษาทําให้ ท ราบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะ เรื่ องความน่าจะเป็ น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยนรู ้ดว้ ย
ทฤษฏี คอนสตรัคติ วิสต์ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งจากผลการศึ กษาที่ มีผูศ้ ึ กษา
เกี่ ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบฝึ กทักษะไว้อย่างหลากหลาย แสดงให้เห็ นว่า แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์
เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ให้สูงขึ้น ส่งผลให้
นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ สู งกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1) ควรนํารู ปแบบการสร้างและการพัฒนานวัตกรรมนี้ ไปประยุกต์ใช้กบั วิชาอื่น หรื อเนื้ อหาอื่นๆ
เพื่อพัฒ นาประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนการสอน ที่ สอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนบนพื้ นฐานของ
ความพร้อมและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกทักษะที่จาํ เป็ น เช่น ทักษะการทํากิจกรรมกลุ่ม ทักษะ
ด้านการคิด ตลอดจนทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างกว้างขวาง
2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์
สูงกว่าการสอนแบบปกติ สะท้อนให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในสถานการณ์ที่สอนแบบ
ปกติทว่ั ไป ดังนั้น ครู จึงควรนําวิธีการที่คน้ พบจากการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะดังกล่าวไปปรับปรุ ง และพัฒนา
หรื อออกแบบกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) พบว่ายังขาดการหาประสิ ทธิผลของการใช้แบบฝึ กทักษะ และการประเมินผลความพึงพอใจของ
นัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะวิช าคณิ ตศาสตร์ เพื่ อให้ ได้ผ ลการวิจัยที่ ค รอบคลุ ม จึ งควรหา
ประสิ ทธิ ผลของแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ และประเมินผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสอนโดยใช้
แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์
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ทางประวัติศาสตร์ สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 (2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐานเครื่ องมือวิจยั ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีค่าประสิ ทธิ ภาพ และ แบบทดสอบ
วัด ผลการเรี ย นรู ้ มีค่า ความเชื่ อ มั่นที่ .56 กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสังกัด
สํานักงานเขตบางเขนกรุ งเทพมหานคร จํานวน 36 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x�) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ (t) ร้อยละหรื อเปอร์ เซ็น (Percentage) และ การใช้การหาประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2)
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สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (E1/E2) ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เท่ากับ
85.87/85.19 2) ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนของการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิ จกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า คะแนนทดสอบ
หลังจากเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (t=16.37; p < .05)
คําสําคัญ: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานผลการเรี ยนรู ้
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ABSTRACT

The purposes of this research were to: (1) The development of activity-based learning story of the
historical method for grade 6 students (2) To compare the historical method achievement between pretest and
posttest after using activity-based learning story of the historical method for grade 6 students The research tools
learning activity set The learning management plan the Confident (Reliability) of the test is .56. The sample
group consisted of 36 primary school students under the Bang Khen District Office, Bangkok. The Data were
analyzed using mean (x�), standard deviation (S.D.), test statistic (t), percentage and the use of efficacy (E1/E2).
The results of the research found that1)The development of activity-based learning story of the historical method
for grade 6 students, it was found that the efficiency of the activity-based learning activity set about the historical
method For grade 6 students (E1/E2), the learning activity set was 85.87/85.19 2) To compare the historical
method achievement between pretest and posttest after using activity-based learning story of the historical method
for grade 6 students, it was found that the test scores after studying with the activity-based learning activity set
about the historical method for grade 6 students, their pre-test scores were significantly higher at the .05 level
(t=16.37; p < .05).
Keywords: The Development of Activity-Based Learning, Learning Outcome

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

กลุม่ สาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น มุ่งพัฒนานักเรี ยนทุกคนให้เป็ นผูท้ ี่มี ความรู ้
ความเข้าใจ มีทกั ษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู ้เกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นนักเรี ยน
เป็ นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551) ทั้ง นี้ สํา นัก การศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร ได้ก ํา หนดยุท ธศาสตร์ ต ามแผนพัฒ นาการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
กรุ งเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ที่ระบุถึงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึ กษาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีเป้ าประสงค์ที่ว่า นักเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กาํ หนด มีการกําหนดตัวชี้ วดั ที่ วดั ด้วย
จํา นวนโรงเรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต้ ังแต่ ระดับ 3ขึ้ น ไป (สํา นัก ยุท ธศาสตร์
การศึกษา, 2559)
โครงการพัฒนาคุณภาพเครื อข่ายโรงเรี ยนเป็ นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายในการสร้าง
ผูน้ าํ ทางวิชาการการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้การพัฒนาองค์ความรู ้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริ หารและการจัด
การเรี ย นรู ้ โ ดยโครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพเครื อข่า ยโรงเรี ย นมี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ด้วยระบบเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ยง่ั ยืน เครื อข่ายโรงเรี ยนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน และ โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีผูน้ าํ ทางวิชาการที่มีคุณภาพ (ฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขต
บางเขน, 2563)ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนเครื อข่ายสังกัด
สํานักงานเขตบางเขนได้ดาํ เนินการตามนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพเครื อข่ายโรงเรี ยนได้เป็ นอย่างดี จากการประชุม
เครื อข่าย ผูว้ ิจัยในฐานะหัวหน้าผูป้ ระสานงานโรงเรี ยนเครื อข่ายสังกัดสํานักงานเขตบางเขนของกลุ่มสาระ
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การเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมุ่งเน้นให้โรงเรี ยนเครื อข่ายมี
ผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ครู ในกลุ่มสาระได้นาํ ผลงานเชิงวิชาการในรู ปแบบของสื่ อการเรี ยนรู ้
ไปใช้พฒั นาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในสถานศึกษาของตนเอง และ ผลักดันให้ครู ในกลุ่มสาระผลิตสื่ อการจัด
การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกันในงานจัดนิทรรศการวิชาการเครื อข่าย (โรงเรี ยน
ประชาภิบาล, 2563)
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของโครงการพัฒนาคุณภาพเครื อข่ายโรงเรี ยนที่วา่ ด้วย เรื่ อง การพัฒนา
คุณภาพโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครด้วยระบบเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ยง่ั ยืนและเครื อข่าย โรงเรี ยนมีผลงานเชิ ง
วิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันผูว้ ิจยั จึงทําการวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ เพื่อค้นหามาตรฐานและตัวชี้วดั ที่
เหมาะสมในการจัดทําผลงานวิชาการในรู ปแบบของสื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ และศึ กษาแนวทางการจัดทําผลงาน
วิชาการในรู ปแบบของสื่ อการการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวให้ประสบผลสําเร็ จ โดย ณรงค์ พ่วงพิศ และวุฒิชยั มูลศิลป์ ,
(2560) ได้กล่าวว่าการจัดเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ในปั จจุบนั การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ไม่ได้เน้น
การท่องจําหรื อให้เรี ยนรู ้เรื่ องราวประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ
ได้อ ย่า งมี เ หตุ ผ ลเชื่ อ ถื อ ได้ โดยใช้วิธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ อี ก ทั้ง อริ ย าภรณ์ ขุน ปั ก ษี , (2561) ได้ก ล่ า วถึ ง
ชุดกิจกรรมไว้วา่ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน โดยให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่ งที่
ผูเ้ รี ยนต้องการจะเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู ผสู ้ อนเป็ นผูส้ ร้างขึ้นวางแผนกําหนดเป้ าหมายวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิกิจกรรมเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนอกจากนี้ งานวิจยั ที่ผ่านมาการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) Padmavathi (2013) ได้กล่าวไว้วา่ เป็ นการจัดกระบวนการสอนที่เน้น
การทํากิ จกรรมและลงมือปฏิ บตั ิของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก หลักการเรี ยนที่ สําคัญเพื่อให้นักเรี ยนได้เกิ ดทักษะต่างๆ
ผ่านการเรี ยนรู ้ โดยให้นักเรี ยนได้คน้ คว้าด้วยตนเองได้ใช้กระบวนการคิดแก้ไขปั ญหาต่างๆ เกิ ดการวิเคราะห์
สังเคราะห์การเรี ยนรู ้ และสามารถตกผลึกความรู ้จากการเรี ยนการสอนเรื่ องนั้นๆ ด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง ซึ่งจะแตกต่าง
จากการนัง่ เรี ยนแบบฟังบรรยาย แบบการเป็ นผูร้ ับ การเรี ยนโดยผ่านกิจกรรมทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในระยะ
ยาวและเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางจัดการเรี ยนการสอนของ Haq (2016) แห่ งมหาวิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น (Northern University Pakistan) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาโดยใช้กิจกรรมเป็ น
ฐานของนัก เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ว่า กลุ่ ม ที่ เ รี ย นโดยใช้วิธี ส อนกิ จกรรมเป็ นฐาน ผลการศึ ก ษาพบว่า
การทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มที่เรี ยนโดยกิจกรรมเป็ นฐานสูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนโดยวิธีแบบปกติ
จากการที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษานโยบายแนวคิดทฤษฎี และการศึ กษางานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดังเหตุผลทั้งหมดที่ ได้กล่าวมานั้นผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชาประวัติศาสตร์
ตามเป้ าประสงค์ที่วา่ นักเรี ยนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และ
โรงเรี ยนเครื อข่ายสังกัดสํานักงานเขตบางเขน มีผลงานเชิ งวิชาการที่ สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเพิ่มเติม
ได้ในที่สุด
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์แนวคิดในการสร้างชุดกิจกรรมมาใช้เป็ น
ขั้นตอนการพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) ชื่ อกิ จกรรมจะเป็ นชื่ อเดี ยวกับชื่ อของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
2) คําชี้ แจงในการใช้ชุดกิ จกรรม 3) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 4) กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 5) ใบความรู ้ 6) ใบกิ จกรรม
7) ใบเฉลยกิจกรรมเฉลยแบบทดสอบ 8) การประเมินผล อีกทั้งได้นาํ แนวคิดทฤษฎีเทคนิคการจัดการเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity based learning : ABL) ที่ผวู ้ จิ ยั สังเคราะห์ออกมาเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิ จกรรมเป็ นฐาน 4 ขั้นรวมทั้งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงวิธีการศึ กษาผลการเรี ยนรู ้จากแนวคิดทฤษฎี มาใช้เป็ นขั้นตอน
กระบวนการศึกษาผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้แก่ 1) กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยศึกษาผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั 2) สร้างเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู ้ 3) ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล
4) วิเคราะห์คุณภาพเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู ้ 5) นําผลที่ได้รับจากการทดสอบจริ งของผูเ้ รี ยนมาพิจารณาตามเกณฑ์
ทั้งนี้งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิ จกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 อย่างเช่น Ceilk (2018)
แห่ งมหาวิทยาลัยเสิ ร์ท (Siirt University Turkey) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับผลของการใช้กิจกรรมเป็ นฐานที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลที่ กล่าวมาเป็ นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
บางส่วนที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษา
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจยั
(1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
(2) นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6สูงกว่าก่อนเรี ยน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั กิ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีแผนการทดลองแบบกลุ่ม
เดียว และวัดก่อนและหลังการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
จํานวน 5 โรงเรี ยน ทั้งหมด 706 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนประชาภิบาล
สัง กัด สํา นัก งานเขตบางเขน กรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 36 คน โดยใช้วิธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง
(Purpose Sampling)
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีจาํ นวน 2 ประเภท
1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 รักจุงทุ่งบางเขน Bangkhen Lover ชุดที่ 2 นักประวัติศาสตร์นอ้ ย
A Little Historian At Bangkhen ที่ ผ่านการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีระดับความเหมาะสม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.68 และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.16
2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบที่คดั เลือกไว้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ และค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบเท่ากับ .56
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดการเรี ยนรู ้ และเก็บรวบรวมกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายด้วย
ตนเอง โดยมีลาํ ดับขั้นตอนดังนี้
4.4.1 รับอาสาสมัครกลุ่มเป้ าหมาย ด้วยการจัดทําแบบสํารวจความพร้อมของนักเรี ยนในการเรี ยน
ออนไลน์ข้ ึนเพื่อหาอาสาสมัครที่ มีความพร้อมโดยผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสํารวจความพร้ อมลงในช่ องทางแชทกลุ่ม
แอปพลิเคชันไลน์ของสายชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ได้จาํ นวนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการทดลองเป็ นจํานวน
36 คน และได้ช่องทางหลักที่จะใช้จดั การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ตามความพร้อมของนักเรี ยน คือ ช่องทาง
แอปพลิเคชันไลน์ (Line)
4.4.2 ดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ก่ อ นการจัด การเรี ย นรู ้ กับ กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยการวัด ผล
การเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 15 นาที
4.4.3 ดําเนิ นการทดลองโดยการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กับกลุ่มเป้ าหมาย
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ซึ่ งผูว้ ิจัยได้จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิเคราะห์มาจากคําอธิ บายรายวิชา และพิจารณาว่าเนื้ อหาส่ วนใด
สามารถที่จะจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ซ่ ึงได้จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดจํานวน 4 แผน เป็ นระยะเวลา 7 ชัว่ โมง
สําหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานประกอบด้วย 4ขั้นซึ่ งสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ได้แก่
1) ขั้นที่ 1 ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน 2) ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 3) ขั้นที่ 3 ขั้นนําเสนอและอภิ ปราย 4) ขั้นที่ 4 ขั้นสรุ ปผล
การเรี ยนรู ้

กิจกรรม
เป็ นฐาน

ขั้นนําเข้าสู่
บทเรี ยน

ขั้นสอน

ขั้นนําเสนอ
และอภิปราย

ขั้นสรุ ปผล
การเรี ยนรู ้

แผนภาพที่ 3 แผนภาพสรุ ปขั้นตอนกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
4.4.4 เมื่อดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทั้งหมดแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มเป้ าหมาย โดยการวัดผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 15 นาที
4.5การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อตอบคําถามการวิจยั
4.5.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง
วิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยการใช้การหา
ประสิ ทธิภาพ (E1/E2) (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)
4.5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนและหลังเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x�) ค่า S.D. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติค่าที (t-test for Dependent)

5. ผลการวิจัย

ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อที่จะหาค่าหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการและประสิ ทธิ ภาพของ
ผลลัพ ธ์ ข องชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อ งวิธี ก ารทางประวัติ ศาสตร์ สํา หรั บนักเรี ยน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6ผลคะแนนดัง กล่ า วประกอบไปด้ว ย คะแนนจากกิ จ กรรมและคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยนมาวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพ โดยใช้สูตรการหาประสิ ทธิภาพ E1/E2พบว่าประสิ ทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่กาํ หนด ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
วิเคราะห์ขอ้ มูล

x�

ร้อยละ

คะแนนประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
(70 คะแนน) (80 คะแนน)
59.36
69.44
84.80
86.81

รวม
(150)

ร้อยละ
(E1)

128.81

85.87

คะแนนประสิ ทธิภาพของ
ผลลัพธ์(E2)

หลังเรี ยน

ร้อยละ

12.80
85.19

85.19

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หลังจากนําไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการหรื อค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยนระหว่างเรี ยน เท่ากับ 85.87 และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ หรื อ ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทดสอบ
หลังเรี ยนเท่ากับ 85.91 ซึ่งมีค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนการ และค่าประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐาน ข้อที่ 1
ผูว้ ิจยั ได้นาํ คะแนนจากการตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกับคะแนนการตอบแบบทดสอบ
หลังเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซ่ ึงผลการเปรี ยบเทียบแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรม
เป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
กลุ่มตัวอย่าง

N

คะแนนก่อนเรี ยน

x�

กลุ่มทดลอง
36
7.54
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
1.55

คะแนนหลังเรี ยน

x�

12.80

S.D.
1.58

t-test

p-value

16.37*

0.00

จากตารางที่ 2 เป็ นผลการเปรี ยบเที ยบภายในกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่าคะแนนของ
การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แตกต่างกันหรื อไม่ ซึ่ งพบว่าหลังจากเรี ยนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แล้ว นักเรี ยนได้คะแนนทดสอบหรื อผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t=16.37; p < .05) แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ทําให้นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน เรื่ อง วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
สูงกว่าก่อนเรี ยนจริ ง เป็ นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 85.87/85.19 ซึ่ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนของการทดสอบก่ อนและหลังเรี ยนด้ว ยชุ ด กิ จ กรรม
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การเรี ยนรู ้พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
(t=16.37; p < .05)

7. อภิปรายผล

จากการพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อภิปรายผลได้ ดังนี้
7.1 ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น พบว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการสอนสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนดอาจเป็ นเพราะว่า ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ได้ระบุข้ นั ตอน ในการเรี ยนรู ้อย่างละเอียดและแยกกิจกรรมที่เป็ นความรู ้
ทฤษฎี และการปฏิ บตั ิงานตามความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เหตุผลดังกล่าวนี้ ทําให้ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิ จกรรม
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน เรื่ อ งวิธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดคือได้ค่า E1/E2 ของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เท่ากับ 85.87/85.19 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนด คือ 80/80 ซึ่งมีผลทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kapfer & Kapfer (1972) ที่วา่ ชุดการเรี ยนยังเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับ
ผูเ้ รี ยนซึ่งประกอบด้วยคําแนะนําให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรมการเรี ยนจนบรรลุพฤติกรรมที่เป็ นผลของการเรี ยนรู ้ และ
สอดคล้องกับการศึ กษาของ จุ ณีพร ศรี วิลยั (2556) การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง หน้าที่ พลเมืองสําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้มีชื่อว่า “รู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้
ประกอบเทคนิ ค STAD เพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5” มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
(E1/E2) ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เท่ากับ 90.45/89.24เมื่อเที ยบกับเกณฑ์ 80/80ปรากฏว่ามีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
7.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ Activity-Based Learning : ABL หรื อ กิจกรรมเป็ นฐานที่เป็ น
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่านกิ จกรรมที่ เน้นลงมือปฏิ บตั ิ และก็เกิ ดผล
การเรี ยนรู ้ที่ตามจุดประสงค์ที่วางไว้น้ นั ได้เกิดผลขึ้นจริ ง โดยเฉพาะกิจกรรมเป็ นฐานทั้ง 4ขั้น ที่ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์ข้ ึน
เป็ นกิจกรรมที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความสนุกสนานผ่านกระบวนการกิจกรรมเป็ นฐานในขั้นที่ 1
ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน และขั้นที่ 2ขั้นสอน อีกทั้งกิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบกิ จกรรมเป็ นฐานยังส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการขั้น 3ขั้นนําเสนอและอภิปราย และ ขั้นที่ 4ขั้นสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Ayotola and Ishola (2013) ที่วา่ การเรี ยนรู ้ที่เน้นกิจกรรมเป็ นฐานจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนกล้า
ลงมือปฏิบตั ิ กล้าคิดและกล้าแสดงออก สามารถค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ผ่านการสังเกต
การทดลองและการลงมือทํา โดยมีครู ผสู ้ อนเป็ นผูช้ ้ ี แนะแนวทางในการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกิจกรรม
เป็ นฐานเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
7.3 จากผลการเปรี ยบเทียบคะแนนของการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น สามารถทํา
ให้นักเรี ยนมีพฒั นาการทางการเรี ยนที่ สูงขึ้น เป็ นเครื่ องชี้ ชดั ว่านวัตกรรมได้แก่ สื่ อ วิธีสอนที่ ครู ใช้ในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนั้น ใช้ไ ด้เ หมาะสม ผลการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นอยู่ใ นเกณฑ์ดี โดยมี ค ะแนนของ
กลุ่มนักเรี ยนที่ ใกล้เคี ยงกัน ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ สุ รีพร ศิ รินามมนตรี และคณะ, (2554)
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ผลการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมื อ มี วตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
อสมการ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3โดยใช้ก ารจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบร่ ว มมื อ กับ เกณฑ์ที่ ก ํา หนด ร้ อ ยละ 75
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนควรพิ จ ารณาความเหมาะสมด้า นเวลาเพื่ อ ให้ผูเ้ รี ยน
และครู ผสู ้ อนได้เตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการสอนแบบออนไลน์
(2) ครู ผูส้ อนควรนํา ผลการศึ ก ษานี้ ไ ปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนในการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) ครู ผูส้ อนควรศึ กษาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คู่มือและลักษณะของการดําเนิ นการกิ จกรรมให้
ละเอียดเพื่อให้สามารถใช้ชุดกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการส่ งเสริ ม การสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาอื่นๆ ของรายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อ
นําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาประสิ ทธิภาพการสอน
(2) ควรมีการศึกษาการใช้สื่อการสอนประเภทอื่นๆ เช่น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย บทเรี ยน
สําเร็ จรู ป หรื อพัฒนาเป็ นแอปพลิชนั บนมือถือ เพื่อเปรี ยบเทียบกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับ
การเรี ย นรู ้ แ บบไมโครเลิ ร์น นิ่ ง (2) เพื่ อ เปรี ย บเที ยบระดับความฉลาดทางดิ จิทัลของนัก เรี ย นก่ อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้ แบบไมโครเลิ ร์นนิ่ ง
จํานวน 5 แผน มีคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่ สุด แบบประเมินสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ทา้ ยคาบโดยนักเรี ยน
และแบบทดสอบวัดความฉลาดทางดิจิทลั มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.79 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนสกลราชวิทยานุกลู จังหวัดสกลนคร จํานวน 160 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบ dependent samples
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า (1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้ แบบไมโครเลิร์น
นิ่ ง มี 6 องค์ประกอบ คื อ การกําหนดจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวางแผนลําดับเนื้ อหาการสอน การทําวิดีโอ
การสอนหรื อ แหล่ ง ข้อ มู ลสื บ ค้น การสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้ว ยตนเอง การทํา กิ จ กรรมในห้อ งเรี ยน และการวัด
ประเมินผล (2) ระดับความฉลาดทางดิ จิทลั ของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับ
การเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ความฉลาดทางดิจิทลั , การเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน, การเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง

1707

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ABSTRACT

The purposes of this research were to: (1) develop the flipped classroom learning model with micro
learning, and ( 2) compare the level of the students’ s digital intelligence before and after using the flipped
classroom learning model with micro learning. The research tools were (1) the five lesson plans using the flipped
classroom learning model with micro learning that the quality is at the highest level, (2) an assessment form
reflecting the results of learning management at the end of the period by students, (3) a digital Intelligence test
with the reliability both of 0. 79. The sample of this research was 160 mathayom suksa 4 students of
Sakolrajwittayanukul School, Sakon Nakhon Province in the first term, 2021 academic year. The data were
analysed by using descriptive statistics with mean, standard deviation, and t-test for dependent samples.
The results revealed that: the learning management six components comprising:
Learning objectives, Content planning, Making video tutorials or browsing resources, Self- knowledge creation,
Classroom activities, and Learning assessment. (2) The results of level of the students’s digital intelligence after
using the flipped classroom learning model with micro learning were higher than before with statistical
significance at a level of .05.
Keywords : Digital Intelligence, Flipped Classroom Learning, Micro Learning

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

องค์การศึ กษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO - UN) ได้กาํ หนดเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยง่ั ยืน 17 ข้อ โดยการรู ้ดิจิทลั เป็ นเป้ าหมายย่อยหนึ่ งในการพัฒนาที่ยง่ั ยืน (สํานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2562) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ปี 2561 ที่กาํ หนดผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของการศึ กษา ที่ เน้นทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิ จิทลั และโลกในอนาคต และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดทางดิจิทลั (digital intelligence) และสมรรถนะผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมรรถนะที่ 8 การรู ้เท่าทันสื่ อสารสนเทศ และดิจิทลั (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2562) ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าทักษะความฉลาดทางดิจิทลั เป็ นทักษะที่จาํ เป็ นจะต้องพัฒนาให้กบั ผูเ้ รี ยนในยุคศตวรรษที่ 21
แต่จากผลรายงานการศึกษา DQ Impact Report 2018 ของสถาบัน DQ institute ได้ทาํ การสํารวจเยาวชน
อายุระหว่าง 8-12 ปี ใน 29 ประเทศทัว่ โลก พบว่าความเสี่ ยงต่อความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 56
ยิง่ ใช้เวลาบนโลกออนไลน์มาก ยิง่ มีความเสี่ ยงสูง (DQ Institute, 2018) ทั้งนี้สาํ หรับผลการสํารวจความฉลาดทาง
ดิ จิทัลของเยาวชนไทย โดยศึ กษาเยาวชนไทยทัว่ ประเทศ พบว่าความเสี่ ยงต่อความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยของความเสี่ ยงมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลก แสดงว่าเยาวชนไทยมีความฉลาดทาง
ดิจิทลั ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับโลก (สรานนท์ อินทนนท์, 2561) สอดคล้องข้อมูลการสํารวจสถานการณ์เด็กไทยกับ
ภัย ออนไลน์ 2563 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งซึ่ ง เป็ นเด็ ก มัธ ยมศึ ก ษา อายุ 12-18 ปี มี อิ ส ระในการใช้สื่ อ ออนไลน์
ค่อนข้างมาก และเด็กร้อยละ 89 เชื่ อว่าในโลกออนไลน์มีภยั อันตรายหรื อความเสี่ ยงต่างๆ พฤติกรรมเสี่ ยงภัย
ออนไลน์ 3 อันดับแรกของเยาวชน คือ ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่ไม่รู้จกั ร้อยละ 44 รับคนแปลกหน้าเป็ นเพื่อน
ร้อยละ 39 ใส่ ขอ้ มูลตัวตนบนสื่ อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 26 (ศรี ดา ตันทะอธิ พานิ ช, 2563) จากผลการสํารวจทําให้
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เห็ นว่าเยาวชนมี พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่มีความเสี่ ยง ดังนั้นจึ งควรพัฒนาความฉลาดทางดิ จิทลั ให้กบั
ผูเ้ รี ยนในช่วงวัยนี้เป็ นอย่างยิง่
จากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่ งผลกระทบต่อด้านการศึกษาเป็ นอย่างมาก
นวัตกรรมทางการเรี ยนที่เหมาะสมที่สุดในช่วงระบาด คือ การเรี ยนแบบผสมผสาน เช่น ผสมผสานกับเทคโนโลยี
ทางการสอนกับการสอนในชั้นเรี ยนปกติ (เทื้อน ทองแก้ว, 2563) การเรี ยนรู ้แบบห้องห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped
Classroom) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์ที่บา้ นและทํากิจกรรมขยายความรู ้หรื อวัดประเมินผลที่โรงเรี ยน
มุ่งหวังให้นกั เรี ยน เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และระบบเครื อข่ายออนไลน์ การจัดการเรี ยนรู ้ที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้การเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับด้าน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ คื อ การเรี ยนรู ้ แบบไมโครเลิ ร์นนิ่ ง (Micro
Learning) เช่น การเรี ยนรู ้จากคลิปสั้น แบบทดสอบออนไลน์ บทความสั้น Podcast อินโฟกราฟฟิ ก กิจกรรมเกม
เป็ นต้น สอดคล้องกับผลวิจยั พบว่าสื่ อไมโครเลิน์นนิ่ งรู ปแบบต่างๆ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และทักษะของ
ผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นได้จริ ง และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย (ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์, 2562)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทลั ให้กบั นักเรี ยน โดยใช้
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ ง (Micro
Learning) เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนแบบใหม่ที่สามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีความฉลาดทางดิจิทลั พร้อมที่จะ
เป็ นพลเมืองยุคดิจิทลั อย่างรู ้เท่าทันได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่ อ พัฒ นารู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู ้ แ บบห้ อ งเรี ยนกลั บ ด้ า น (Flipped Classroom) ร่ วมกั บ
การเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง (Micro Learning)
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความฉลาดทางดิจิทลั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาชั้น
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนสกลราชวิทยานุ กูล ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับด้าน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบ
ไมโครเลิร์นนิ่ง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน
ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง

ความฉลาดทางดิจิทลั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย

1. นักเรี ยนมี ระดับความฉลาดทางดิ จิทัลหลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับด้าน
(Flipped Classroom) ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง (Micro Learning) สูงกว่าก่อนเรี ยน
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วิธีดําเนินการวิจัย

1. แบบแผนของการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ่มเดียว สอบก่อน-สอบหลัง (one group pretest-posttest design)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนสกลราช
วิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร จํานวน 643 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้จากการคํานวณด้วยโปรแกรม
G*Power กําหนดขนาดอิทธิ พล 0.30 ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 และอํานาจทดสอบ 0.95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 122 คน ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เพิ่มตัวอย่างเพื่อให้ครบชั้นเรี ยนจํานวน 4 ห้องเรี ยน จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน
160 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection)
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีจาํ นวน 3 ประเภท ได้แก่
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ ง จํานวน 5
แผน ที่ ผ่านการประเมิ นความความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหาและความเหมาะสมขององค์ประกอบต่า งๆ ภายใน
แผนการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ มีระดับความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.95
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16
2) แบบประเมินสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โดยนักเรี ยน ผ่านแพลทฟอร์ มการประเมิ น
ออนไลน์ของเว็บ INSKRU ผ่านเว็บไซต์ https://inskru.com/evaluation
3) แบบทดสอบวัดความฉลาดทางดิจิทลั โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานของสถาบัน DQ Institute
ผ่านเว็บไซต์ https://www.dqtest.org/lang:th/ ที่มีค่าความเชื่อมัน่ Cronbach's Alpha ที่ 0.79 ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สูง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความฉลาดทาง
ดิจิทลั โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้ แบบไมโครเลิร์นนิ่ ง โดยได้องค์ประกอบ
การจัดการเรี ยนรู ้ 6 องค์ประกอบ มาใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 5 แผน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง
1710

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ระยะที่ 2 นําแผนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทลั โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน
ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง มาทดลองใช้จริ ง โดยให้นกั เรี ยนเข้าเรี ยนรู ้จากสื่ อการเรี ยนรู ้ไมโครเลิร์นนิ่ งใน
Google Classroom แล้วตอบคําถามสร้างองค์ความรู ้ใน Google Form ก่อนเข้าเรี ยนในห้องเรี ยนร่ วมกัน ให้นักเรี ยน
ทําแบบวัดความฉลาดทางดิจิทลั ก่อนเรี ยน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนตามแผนการเรี ยนรู ้ หลังทํากิจกรรม
การเรี ยนรู ้ในแต่ละแผน ให้นกั เรี ยนทําแบบประเมินสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โดยนักเรี ยน เมื่อเสร็ จสิ้น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกแผนแล้ว ให้นกั เรี ยนทําแบบวัดความฉลาดทางดิจิทลั หลังเรี ยน
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การหาคุณภาพแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย (X�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โดยนักเรี ยน ใช้สถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย (X�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบวัดความฉลาดทางดิจิทลั ใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) Cronbach's Alpha ค่าเฉลี่ ย (X�) (เกณฑ์ผ่าน คื อ ค่าเฉลี่ ยคะแนนอยู่ในระดับ น่ าพอใจ ตั้งแต่ 100
คะแนนขึ้นไป) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test) แบบ dependent samples

ผลการวิจัย

1. การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบห้ องเรียนกลับด้ าน (Flipped Classroom) ร่ วมกับการเรียนรู้
แบบไมโครเลิร์นนิ่ง (Micro Learning)
จาการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยน
กลับด้าน (Flipped Classroom) ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิ ร์นนิ่ ง (Micro Learning) มี 6 องค์ประกอบ คือ
1) การกํา หนดจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ 2) การวางแผนลํา ดับ เนื้ อ หาการสอน 3) การทํา วิดี โ อการสอนหรื อ
แหล่งข้อมูลสื บค้น 4) การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง 5) การทํากิจกรรมในห้องเรี ยน 6) การวัดประเมินผล ผูว้ จิ ยั
สามารถสรุ ป ได้ว่า สามารถนํา การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบไมโครเลิ ร์ น นิ่ ง เช่ น การเรี ย นรู ้ จ ากคลิ ป สั้ น การทํา
แบบทดสอบพร้อมเฉลยบน Online Test การศึกษาจากบทความสั้น Podcast อินโฟกราฟฟิ ก กิจกรรมเกม เป็ นต้น
มาใช้ในองค์ประกอบที่ 3) องค์ประกอบที่ 4) และองค์ประกอบที่ 5) ดังภาพ

ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง
นํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง มาออกแบบ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 5 แผน มาใช้จดั การเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 4 โรงเรี ยนสกลราช
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วิทยานุ กูล พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน มีความพึงพอใจ ทุกประเด็นในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก
(x� = 4.34, S.D. = 0.75)
2. ผลการประเมินระดับความฉลาดทางดิจิทัลก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ห้ องเรียนกลับด้ าน (Flipped Classroom) ร่ วมกับการเรียนรู้ แบบไมโครเลิร์นนิ่ง (Micro Learning) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความฉลาดทางดิจิทลั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
(คะแนนเต็ม 115)
ค่ าเฉลีย่
S.D.
ค่ าเฉลีย่
S.D.
1. ทักษะการบริ หารจัดการความเป็ นส่ วนตัว
93.33
10.13
100.23
6.22
(คะแนนเต็ม 115)
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลบน
103.48
7.89
105.70
5.22
โลกไซเบอร์(คะแนนเต็ม 115)
3. ทักษะการจัดการร่ องรอยดิจิทลั (คะแนน
98.71
8.27
104.36
7.41
เต็ม 115)
4. ทักษะการแสดงนํ้าใจบนโลกไซเบอร์ได้
99.33
6.16
102.16
5.60
อย่างเหมาะสม (คะแนนเต็ม 115)
5. ทักษะการบริ หารจัดการความปลอดภัย
93.89
9.43
98.61
8.53
บนโลกไซเบอร์ (คะแนนเต็ม 115)
6. ทักษะการรับมือกับการกลัน่ แกล้งบนโลก
94.71
4.44
96.63
4.62
ไซเบอร์ (คะแนนเต็ม 115)
7. ทักษะการจัดการเวลาบนหน้าจอ (คะแนน
76.13
10.83
83.41
11.56
เต็ม 115)
8. ทักษะการเป็ นพลเมืองดิจิทลั ที่มีคุณภาพ
105.55
8.52
110.20
7.48
(คะแนนเต็ม 115)
ความฉลาดทางดิจิทัลรวม
95.61
4.07
100.16
3.73
n = 160, * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, คะแนนเต็ม 115 และผ่านเกณฑ์ 100 คะแนนขึ้นไป

t

Sig.

7.093*

.000

3.061*

.003

6.408*

.000

4.584*

.000

4.704*

.000

3.663*

.000

5.817*

.000

5.064*

.000

9.744*

.000

ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความฉลาดทางดิ จิทลั หลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอยู่ในระดับน่ าพอใจ
(ค่าเฉลี่ ย DQ = 100.16, S.D. = 3.73) ทําให้นักเรี ยนมี ระดับความฉลาดทางดิ จิทัลสู งขึ้ นกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

1. การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง
จากการศึ กษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบ
การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบห้อ งเรี ย นกลับด้า นร่ ว มกับ การเรี ย นรู ้ แ บบไมโครเลิ ร์ นนิ่ ง (Micro Learning) ควรมี 6
องค์ประกอบ คื อ 1) การกําหนดจุ ดประสงค์การเรี ยน 2) การวางแผนลําดับเนื้ อหาการสอน 3) การทําวิดีโ อ
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การสอนหรื อแหล่งข้อมูลสื บค้น 4) การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง 5) การทํากิ จกรรมในห้องเรี ยน (6) การวัด
ประเมินผล สอดคล้องกับภัณฑิรา กัณหาไชย (2562) สุ ไม บิลไบ (2562) และกิตติ ละออกุลและพรสุ ข ตันตระรุ่ งโรจน์
(2562) สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของการเรี ยนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรี ยนกลับด้านที่เหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาความสามารถทางดิ จิทลั และพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีข้ นั ตอนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน 8 ขั้นตอนได้แก่ (1) ขั้นชี้ แจง (2) ขั้นทดสอบก่ อนเรี ยน (3) ขั้นเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง (4) ขั้นทําแบบฝึ ก
(5) ขั้นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน (6) ขั้นสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิ (7) ขั้นทดสอบหลังเรี ยน และ (8) ขั้นสรุ ปบทเรี ยน
2. ประเมินระดับความฉลาดทางดิจิทลั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยน
กลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง
จากการประเมิ นระดับความฉลาดทางดิ จิทัลก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ก ารจัดการเรี ยนรู ้ แ บบ
ห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิ ร์นนิ่ งโดยใช้แบบทดสอบวัดความฉลาดทางดิ จิทลั พบว่า
นักเรี ยนมีความฉลาดทางดิจิทลั หลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 อยูใ่ นระดับ
น่าพอใจ เป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านทําให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาข้อมูลความรู ้มาก่อน ที่จะมาทํา
กิจกรรมในชั้นเรี ยน โดยที่กิจกรรมในชั้นเรี ยนจะเป็ นกิจกรรมที่ช่วยขยายความรู ้ กระตุน้ กระบวนการคิดวิเคราะห์
หรื อเป็ นกิจกรรมกลุ่ม ที่จะช่วยให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ เช่น การอภิปราย การทํากิจกรรมกลุ่มแข่งขัน
การทํากิ จกรรมเกม เป็ นต้น สอดคล้องกับการศึ กษาของ นุ ชจรี ลอยหา และคณะ (2563) ที่ ศึกษาวิจยั แนวทาง
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทลั บนฐานความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า แนวทางการจัด
การศึ กษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิ จิทลั บนฐานคิดหลักเศรษฐกิ จพอเพียง ประกอบด้วย 4 มิติ คือ การสร้าง
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ทุกหนทุกแห่ ง การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแบ่งปั นการเรี ยนรู ้ จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าการใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื อสื่ อออนไลน์จะยิ่ง
ช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะความฉลาดทางดิจิทลั ได้ดียง่ิ ขึ้น โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้สื่อการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ ง
ซึ่ งมีจุดเด่น คือ กระชับ เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน เข้าถึงได้ง่าย ศึกษาได้ตลอดเวลา ศึกษาได้หลายรอบ จะช่วยให้
เกิ ดการพัฒนาทักษะความฉลาดทางดิ จิทลั ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึ กษาของนภัสนันท์ สุ วรรณวงศ์ และ
ปณิ ตา วรรณพิรุณ (2564) ได้ศึกษาเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้โดยดิจิทลั เป็ นฐานเพื่อเสริ มสร้าง ความฉลาดทางดิจิทลั
พบว่า รู ปแบบของเทคโนโลยีสนับสนุนการเรี ยนรู ้ความฉลาดทางดิจิทลั ได้ 4 รู ปแบบ ได้แก่ 1) โซเชียลมีเดียที่
สนับสนุนความฉลาดทางดิจิทลั 2) แอปพลิเคชันมือถือที่สนับสนุนความฉลาดทางดิจิทลั 3) คลาวด์เทคโนโลยีที่
สนับสนุนความฉลาดทางดิจิทลั 4) บริ การเว็บที่สนับสนุนความฉลาดทางดิจิทลั
ดังนั้นจากการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการใช้การเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง
รู ปแบบต่างๆ มาปรับใช้ในทั้ง 6 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว สามารถพัฒนาทักษะความฉลาด
ทางดิจิทลั ให้กบั นักเรี ยนได้

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูท้ ี่ตอ้ งการนําผลการวิจยั รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้
แบบไมโครเลิร์นนิ่ง ในองค์ประกอบที่ 5 การจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยนควรเป็ นกิจกรรมขยายความรู ้เดิม เน้นกระตุน้
การคิดวิเคราะห์ หรื อเป็ นกิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน
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2. ข้ อเสนอแนะการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การวิจยั หรื อหาแนวทางเพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิ จิทลั ของนักเรี ยนที่ อยู่ในระดับที่
ไม่น่าพอใจ และที่อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ดร.ผุสดี กลิ่นเกสร อาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั ที่ ได้ให้ความกรุ ณาให้คาํ แนะนําและ
ตรวจทานแก้ไขงานวิจยั ฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์
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บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิ สิตที่มีต่อหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นิ สิต
หลักสู ตรการศึ กษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึ กษาศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2 จํานวน 56 คน
เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การหาค่าเฉลี่ย (x�) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ปี การศึ กษา 2563 นิ สิตมี ความพึงพอใจต่อหลักสู ตรการศึ กษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.59
(S.D. = 0.51) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร นิ สิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.60 (S.D. = 0.49) ด้านการส่งเสริ มและพัฒนานิ สิตในด้านวิชาการและการวิจยั ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา นิ สิตมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.69 (S.D. = 0.47) และด้าน
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.47 (S.D. = 0.56)

คําสําคัญ: ความพึงพอใจของนิสิต, หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ABSTRACT

This research article aims to study the students' satisfaction towards the Master's Master of Education
degree. Program in Thai Language, Faculty of Education, Naresuan University. It is a quantitative research.
The target group is students of the Master of Education program. Department of Thai Language, Faculty of
Education, the first and second year of 56 students. Research tools were questionnaires. Data analysis was used
to find the mean (x�) and standard deviation (S.D.). The results showed that in the academic year 2020, the
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students were satisfied with the Master of Education degree, Program in Thai Language, Faculty of Education
Naresuan University, the overall picture is at the highest level. The mean is x� = 4.59 (S.D. = 0.51). It is divided
into 3 areas; the curriculum management. The students' satisfaction was at the highest level. The mean was x� = 4.60
(S.D. = 0.49). The student promotion and development in academic and research at the graduate level. The
students' satisfaction was at the highest level, the mean was x� = 4.69 (S.D. = 0.47) and the learning support
aspect. There was a high level of satisfaction, the mean is x� = 4.47 (S.D. = 0.56).

Keywords: Student Satisfaction, Master of Education Degee in Thai Language

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิ ดการเรี ยน
การสอนตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2561 จนถึงปั จจุบนั มีจาํ นวนนิ สิตเข้าศึกษาในหลักสู ตรเป็ นจํานวนมาก ปี การศึกษา 2561
มีนิสิตจํานวน 14 คน ปี การศึกษา 2562 มีนิสิตจํานวน 21 คน ปี การศึกษา 2563 มีจาํ นวน 22 คน และปี การศึกษา
2564 มีนิสิตจํานวน 34 คน จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ งทางหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ได้มีการสอบถามความพึงพอใจของนิ สิตในทุ กๆ ปี การศึ กษา เพื่อนําข้อมูลใช้ในการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และเพื่อนําไปปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
สอดคล้องกับ พัฒนา พรหมณี และคณะ (2563) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจมีความสําคัญต่อบุคคล ต่องานและ
หน่ ว ยงาน ทํา ให้เ กิ ด ความสํา เร็ จอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และภาพลัก ษณ์ ที่ ดี อี ก ทั้ง ช่ ว ยให้เ กิ ด พลังผลักดันให้
หน่วยงานเจริ ญก้าวหน้า ดังนั้นในปี การศึกษา 2563 หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงได้จดั ทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรในด้านการบริ หาร
จัดการหลักสู ตร ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิ สิตที่ มีต่อหลักสู ตรในด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานิ สิต ในด้าน
วิชาการและการวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา และตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสู ตรในด้านสิ่ งสนับสนุน
การเรี ยนรู ้ เพื่อต้องการทราบถึงความพึงพอใจของนิ สิตที่มีต่อหลักสู ตร และเพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม
นิสิตไปปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รการศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
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3.1 แนวคิดเกีย่ วกับการศึกษาความพึงพอใจ
นันทิ ยา ผิวงาม และคณะ (2557) ให้ความหมายของ ความพึงพอใจ ว่าหมายถึ ง ความรู ้ สึกที่ ดีหรื อ
ทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่ งมักเกิ ดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิ ดความรู ้สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้น
ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น สอดคล้องกับ กชกร
เป้ าสุ วรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็ นผลของการแสดงออกของทัศนคติ
ของบุคคลอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรื อ
น้อยก็ได้ และเป็ นความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ แต่เมื่อได้ส่ิ งนั้นก็สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรื อทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิ ดความรู ้ สึกบวก เป็ นความรู ้ สึกที่ พึงพอใจ แต่
ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่ งนั้นสร้างความรู ้สึกผิดหวัง ก็จะทําให้เกิ ดความรู ้สึกทางลบ เป็ นความรู ้สึกไม่พึงพอใจ
โดยการวัดระดับความพึงพอใจ มี 2 วิธี คือ 1) วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นการวัดระดับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากการสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การโดยตรง โดยกําหนดมาตรวัดระดับ
ความพึงพอใจและกําหนดเกณฑ์ช้ ีวดั ระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อคุณภาพ
สิ่ งที่ ตอ้ งการจะวัด 2) วัดจากตัวชี้ วดั คุ ณภาพการให้บริ การที่ กาํ หนดขึ้ น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การจากเกณฑ์ช้ ีวดั ระดับคุณภาพการบริ การที่กาํ หนดขึ้นนี้ อาจใช้เกณฑ์คุณภาพระดับต่างๆ ที่กาํ หนดขึ้น
โดยผูใ้ ห้บริ การ ผูป้ ระเมินผลการให้บริ การและมาตรฐานกลางหรื อมาตรฐานสากลของการให้บริ การนั้น (สรชัย
พิศาลบุตร, 2551)
ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจจึงเป็ นการศึกษาความรู ้สึกนึ กคิดหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
สามารถเป็ นไปในทางที่ ดีหรื อไม่ดี หรื อในด้านบวกและด้านลบ โดยมีการวัดระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์
การวัดหรื อตามมาตรฐานสากล โดยการวัดความพึงพอใจของนิ สิตหลักสู ตรการศึ กษามหาบัณพิต สาขาวิชา
ภาษาไทยในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยแบบสอบถามที่ใช้วดั
ระดับความพึงพอใจมี ลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมิ นค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิ เคร์ ท
(Likert) (บุญชม ศรี สะอาด, 2553) โดยมีเกณฑ์กาํ หนดค่าระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์การวัดและประเมิ นผล
ทางการศึกษา ดังนี้ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 3 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
3.2 ประโยชน์ ของการศึกษาความพึงพอใจ
รัตนา พรมภาพ (2551) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการศึ กษาความพึงพอใจไว้ว่า ได้ขอ้ มูลที่ เชื่ อถือใน
การนําไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และการจัดการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน และพระมงคลธรรมวิธาน และคณะ (2560) ได้กล่าวถึงว่า การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนมีประโยชน์ ดังนี้ 1) ทําให้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 2) ทําให้ทราบผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในแต่ละปี การศึกษา 3) ทําให้
ทราบข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน 4) ทําให้ไ ด้หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและ
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึ กษา (สมศ.) สอดคล้องกับ นํ้าลิ น เที ยมแก้ว (2561) ที่ กล่าวถึ งประโยชน์ของการศึ กษา
ความพึงพอใจ สรุ ปไว้วา่ 1) ทําให้ทราบผลความพึงพอใจต่อคุณภาพของการจัดการหลักสู ตรหรื อของหน่วยงาน
2) ทําให้ทราบปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพของการจัดการหลักสู ตรหรื อของหน่วยงาน 3) ทําให้
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ทราบแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการหลักสูตรหรื อของหน่วยงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนและสนับสนุนการเรี ยนการสอน ค้นคว้า วิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ดังนั้นสรุ ปได้ว่าการศึ กษาความพึงพอใจมีประโยชน์ใน 4 ลักษณะ คือ 1) เพื่อรับรู ้ความคิดเห็ นและ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน 2) เพื่อเป็ นการประเมินผลการบริ หารจัดการของหลักสู ตร 3) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้ใน
การปรั บปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน 4) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้จะนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ใน 4 ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาความพึงพอใจ
ทะเนศ วงศ์นาม และทิ พรั ตน์ สิ ทธิ วงศ์ (2560) ได้ประเมิ นความพึงพอใจของนิ สิตที่ มีต่อหลักสู ตร
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษา (5 ปี ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี การศึกษา 2557
จํานวน 39 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการสรุ ปข้อเสนอแนะในรู ปแบบ
บรรยายผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รฯ พบว่า 1) นิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
การประยุกต์ใช้ความรู ้ในรายวิชาในหลักสูตรไปใช้ในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู อยูใ่ นระดับมาก
สมเกี ยรติ อิ นทสิ งห์ และคณะ (2561) ความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อคุ ณภาพของหลักสู ตรและ
เจตคติต่อวิชาชี พครู ของนักศึกษา วิชาชี พครู สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 จํานวน 30
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
และแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครู วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ศุ ภกฤต พริ้ วไธสง (2561) ได้ทาํ การสํารวจความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้
วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุ น
การเรี ยนรู ้และความคิดเห็ นของนักศึ กษาต่อสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปี ที่ 3 จํานวน
15 คน ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.28
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งข้า งต้น ผูว้ ิจัย จึ ง ได้นํา มาเป็ นแนวทางใน
การออกแบบสอบถามความพึงพอใจและการศึ กษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนิ สิตที่ มีต่อหลักสู ตรการศึ กษา
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี 2563 ดังกรอบแนวคิ ดใน
การวิจยั ต่อไปนี้
3.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจ
ของนิ สิตที่มีต่อหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูว้ ิจยั
ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้
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ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสู ตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดการหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
นิ สิตหลักสู ตรการศึ กษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึ กษาศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 กลุ่มเป้ ามหมาย ได้แก่ นิ สิตหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
ชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2 จํานวน 56 คน
4.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่ ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
4.3 เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ได้แ ก่ แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 1 ฉบับ
4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงสํารวจ
4.4.2 เก็ บ ข้อ มู ล โดยการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รการศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงสํารวจ
4.4.3 การเก็ บ ข้อ มู ล โดยส่ ง ที่ อ ยู่ ข องแบบสอบถามผ่ า น Google form ให้ นิ สิ ต ตอบโดยเป็ น
แบบสอบถาม Online หลังจากสิ้นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
4.5 การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ได้นํา แบบสอบถามมาตรวจคํา ตอบและวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.5.1 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนิ สิตด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และนําเสนอในรู ปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย
4.5.2 กรณี คาํ ถามปลายเปิ ด ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปิ ด
จะใช้วธิ ีการสรุ ปความ

5. ผลการวิจัย

ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รการศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นเรศวร ประจํา ปี การศึ ก ษา 2563 พบว่า นิ สิต มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ หลัก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.59 (S.D. = 0.51)
มีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รในด้า นการบริ ห ารจัดการหลักสู ตร
มีภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.60 (S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็ นประเด็น/หัวข้อ พบว่า
1) นิ สิตมีความพึงพอใจต่อการที่หลักสู ตรได้วางแผนการศึกษา (การจัดรายวิชาที่ให้เรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา)
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.69 (S.D. = 0.50) 2) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการที่หลักสูตรจัดอาจารย์
ลงสอนในแต่ละรายวิชา อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.68 (S.D. = 0.63) 3) ความพึงพอใจของ
นิ สิตที่ มีต่อการที่ หลักสู ตรจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ให้นิสิต เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะประชุม ฯลฯ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.32 (S.D. = 0.82) 4) ความพึงพอใจของนิ สิตที่มีต่อการที่หลักสู ตรจัดให้นิสิต
มี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมเสริ มหลัก สู ตรในรายวิชาต่ าง ๆ อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ �� = 4.61
(S.D. = 0.53) และ 5) ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ การที่ หลัก สู ต รได้ด ํา เนิ นการจัดการข้อ ร้ อ งเรี ยนต่างๆ
ของนิ สิตเพื่อให้นิสิตสําเร็ จการศึกษาได้ตามแผนการศึ กษาที่ วางไว้ อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
�� = 4.69 (S.D. = 0.62) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรในด้านการบริ หารจัดการหลักสูตร
รายการประเมิน
1. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการที่หลักสู ตรได้วางแผนการศึกษา (การจัด
รายวิชาที่ให้เรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา)
2. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการที่หลักสู ตรจัดอาจารย์ลงสอนในแต่ละ
รายวิชา
3. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการที่หลักสู ตรจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ให้นิสิต เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะประชุม ฯลฯ
4. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการที่หลักสู ตรจัดให้นิสิตมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในรายวิชาต่างๆ
5. หลักสู ตรได้ดาํ เนินการจัดการข้อร้องเรี ยนต่างๆ ของนิสิตเพื่อให้นิสิตสําเร็ จ
การศึกษาได้ตามแผนการศึกษาที่วางไว้
รวม

ปี การศึกษา 2563

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.69

0.50

มากที่สุด

4.68

0.63

มากที่สุด

4.32

0.82

มาก

4.61

0.53

มากที่สุด

4.69

0.62

มากที่สุด

4.60

0.49

มากที่สุด

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรในด้านการส่งเสริ มและพัฒนานิสิตในด้าน
วิชาการและการวิจัยในระดับบัณฑิ ตศึ กษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ x� = 4.69
(S.D. = 0.47) โดยพิจารณาเป็ นประเด็น/หัวข้อ พบว่า 1) นิ สิตมี ความพึงพอใจต่อการควบคุมการดูแลการให้
คําปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่นิสิต อาจารย์ช่วยเหลือนิ สิตเมื่อนิ สิตมีปัญหาการวิจยั อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.69 (S.D. = 0.50) 2) นิ สิตมีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรมีการวางแผนการทํา
วิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสําเร็ จการศึกษาตามแผน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.73 (S.D. = 0.49) 3) นิ สิตมีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นิ สิตและการเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเป็ นประโยขน์ต่อการวิจยั (ด้านวิชาการ/ทักษะทาง
ปั ญญา) อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.64 (S.D. = 0.61) 4) นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรใน
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การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิ สิตและการเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเป็ นประโยชน์
ต่อการวิจยั (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์) อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.71 (S.D. = 0.56)
และ 5) นิ สิตมีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรในการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิ สิตและการเสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั (ด้านทักษะการสื่ อสารหรื อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.69 (S.D. = 0.50) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรในด้านการส่งเสริ มและพัฒนานิสิตในด้านวิชาการและการวิจยั
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ปี การศึกษา 2563
รายการประเมิน
1. การควบคุมการดูแลการให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่นิสิต
อาจารย์ช่วยเหลือนิสิตเมื่อนิสิตมีปัญหาการวิจยั
2. หลักสู ตรมีการวางแผนการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้แก่นิสิต
เพื่อให้นิสิตสําเร็ จการศึกษาตามแผน
3. หลักสู ตรได้จดั กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั (ด้านวิชาการ/
ทักษะทางปัญญา)
4. หลักสู ตรได้จดั กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั (ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์)
5. หลักสู ตรได้จดั กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั (ด้านทักษะ
การสื่ อสารหรื อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รวม

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.69

0.50

มากที่สุด

4.73

0.49

มากที่สุด

4.64

0.61

มากที่สุด

4.71

0.56

มากที่สุด

4.69

0.50

มากที่สุด

4.69

0.47

มากที่สุด

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิ สิตที่มีต่อหลักสู ตรในด้านสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ x� = 4.47 (S.D. = 0.56) โดยพิจารณาเป็ นประเด็น/หัวข้อ พบว่า 1) นิ สิตมี
ความพึ ง พอใจต่อ สิ่ งสนับสนุ นการเรี ย นรู ้ ที่ มีความสอดคล้อ งกับหลัก สู ตร เช่ น หนัง สื อ ในห้อ งสมุ ด ระบบ
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.42 (S.D. = 0.67) 2) นิสิตมีความพึงพอใจต่อจํานวน
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่มีเพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก x� = 4.46 (S.D. = 0.62) 3) นิ สิต
มี ความพึงพอใจต่อจํานวนสิ่ ง สนับสนุ น การเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมต่อ การจัด การเรี ยนการสอน อยู่ในระดับมาก
x� = 4.42 (S.D. = 0.70) 4) นิ สิตมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลักสู ตรดําเนิ นการ
จัดให้ภายใต้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ �� = 4.53 (S.D. = 0.65) และ 5)
นิสิตมีความพึงพอใจต่ออาจารย์ในหลักสูตรในการดําเนินการช่วยให้นกั ศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่เพียงพอ
และเหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.54 (S.D. = 0.84) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรในด้านสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
รายการประเมิน
1. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่มีความสอดคล้องกับหลักสู ตร เช่น หนังสื อใน
ห้องสมุด ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
2. จํานวนสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่มีเพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน
3. จํานวนสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน
4. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลักสู ตรดําเนิ นการจัดให้ภายใต้
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ในหลักสู ตรในการดําเนินการช่วยให้นกั ศึกษามีส่ิ งสนับสนุน
การเรี ยนรู ้ที่เพียงพอและเหมาะสม
รวม

ปี การศึกษา 2563

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.42

0.67

มาก

4.46
4.42

0.62
0.70

มาก
มาก

4.53

0.65

มากที่สุด

4.54

0.84

มากที่สุด

4.47

0.56

มาก

จากผลการศึ กษาความพึงพอใจของนิ สิตที่ มีต่อหลักสู ตรการศึ กษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นเรศวร พบว่า นิ สิต มี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด และ
นอกจากนี้ นิสิตยังตอบคําถามปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ นข้อมูลในส่ วนของข้อเสนอแนะ จากการตอบคําถามปลายเปิ ด
สามารถสรุ ปข้อมูลได้ดงั นี้ 1) ควรมีการจัดอบรมการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆ 2) เพิ่มโครงการในการออกศึกษา
ดู งานนอกสถานที่ 3) เพิ่มเนื้ อหารายวิชาทางภาษาศาสตร์ และการจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึ ก ษา
4) ควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เป็ นการเรี ยนการสอนภาษาไทย 5) ต้องการ
ให้เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

6. อภิปรายผล

ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มีต่ อ หลัก สู ต รในด้า นการบริ ห ารจัดการหลักสู ตร
มีภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.60 (S.D. = 0.49) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า หลักสู ตรฯ ได้มี
การวางแผนจะจัดรายวิชาในแต่ละรายวิชา ไม่ว่าจะเป็ นวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก และรายวิชาแกนของ
คณะอย่างเป็ นลําดับขั้นตามความเหมาะสมในแต่ละชั้นปี และในแต่ละรายวิชาจะมีความเชื่ อมโยงกัน โดยทาง
หลักสู ตรฯ ได้จดั อาจารย์ผสู ้ อนที่มีความรู ้ความสามารถที่ตรงกับเนื้ อหาวิชาในแต่ละรายวิชา มีการจัดกิ จกรรม
เสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิ สิตเป็ นประจําทุกภาคการศึ กษา เพื่อเสริ มองค์ความรู ้และพัฒนาทักษะของ
นิสิตและเพื่อให้นิสิตนําไปต่อยอดองค์ความรู ้ในด้านการวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาของนิ สิต อีกทั้งอาจารย์ผสู ้ อน
มีการชี้แจงการเก็บคะแนนอย่างละเอียด ทําให้นิสิตไม่มีขอ้ ร้องเรี ยน และที่สาํ คัญหลักสู ตรฯ ได้มีการกํากับและ
ติดตามความก้าวหน้าการเรี ยนและการวิจยั ของนิ สิตเพื่อให้สามารถสําเร็ จการศึ กษาในระยะเวลา 2 ปี จึ งทําให้
นิสิตมีความพึงพอใจในด้านการบริ หารหลักสูตรอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตอนที่ 2 ผลการศึ กษาความพึงพอใจของนิ สิตที่ มีต่อหลักสู ตรในด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานิ สิตใน
ด้านวิชาการและการวิจยั ในระดับบัณฑิตศึ กษา มีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.69
(S.D. = 0.47) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า หลักสู ตรมีการกํากับและวางแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และ
การค้นคว้าอิสระให้กบั นิ สิตตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 เพื่อคอยให้คาํ ปรึ กษาและช่วยเหลือนิ สิตในการพัฒนา
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กรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อจะได้นาํ ไปพัฒนาเป็ นโครงร่ างวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์ในชั้น
ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 จึ งทําให้นิสิตตอบข้อมูลในแบบสอบถามปลายเปิ ดว่า “อาจารย์ที่ปรึ กษาคอยช่วยเหลือเรื่ อง
งานวิจัยที่ ดี พร้ อมกับคณะศึ กษาศาสตร์ ยงั คอยส่ งเสริ มและสนับสนุ นนิ สิตในเรื่ องของการเรี ยนและการวิจยั
ดีมาก” ซึ่ งถือว่าเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการจะพัฒนาการวิจยั ของนิสิต
ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและก้า วสู่ ม หาวิท ยาลัย แห่ ง การวิจัย ในอนาคต และหลัก สู ต รมี ก ารจัด โครงการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการทําวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิ สิตทุกภาคการศึกษา และคอยกระตุน้ และช่วยให้
นิสิตสามารถพัฒนาโครงร่ างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การพัฒนาเครื่ องมือการวิจยั การเก็บข้อมูลการวิจยั
การนําเสนอผลการวิจยั และการสอบปากเปล่าวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นิสิตสําเร็ จการศึ กษา
ภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ ห ลัก สู ต รกํา หนด เห็ น ได้จ ากคํา ตอบของนิ สิ ต ที่ ต อบแบบสอบถามปลายเปิ ดว่ า
“เป็ นหลักสู ตรที่ดีมากๆ เลยค่ะ อาจารย์ในหลักสู ตรเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและสามารถถ่ายทอดสู่ นิสิตได้
ครบถ้วน โดยเฉพาะการทําวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลักสู ตรให้นิสิตได้ทาํ ในสิ่ งที่ตนถนัดและสามารถ
แก้ไขปั ญหาในโรงเรี ยนของนิสิตได้จริ ง” สอดคล้องกับที่นิสิตได้ตอบแบบสอบถามว่า “อาจารย์ในหลักสูตรดูแล
และติดตามการทําวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระดีมากๆ ค่ะ” นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของการวิจยั และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศในเรื่ องของ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งการวิจยั และนวัตกรรม หลักสู ตรจึ งได้มีการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิ สิตทุกภาคการศึ กษา ไม่วา่ จะเป็ นด้านการวิจยั การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับบริ บทสังคมดิจิทลั และสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังมี
การพานิ สิตไปศึกษาเรี ยนรู ้นอกสถานที่ เพื่อเสริ มประสบการณ์และองค์ความรู ้ในการนําไปใช้ในการทําวิจยั และ
ใช้ในการทํางานจริ ง จึงทําให้นิสิตมีความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิ สิตอยูใ่ นระสดับ
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิ สิตที่มีต่อหลักสู ตรในด้านสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ มีภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x� = 4.47 (S.D. = 0.56) ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ที่ ผ่านมา ทําให้การจัดการเรี ยนการสอนต้องปรับเปลี่ยนเป็ นในรู ปแบบออนไลน์
อย่างกะทันหัน ระบบอิ นเทอร์ เน็ ตของคณะ/มหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่พร้ อม อี กทั้งหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ ที่
สามารถดาวน์โหลดเพื่อให้นิสิตได้สืบค้น อ่าน และเรี ยนรู ้จากสํานักหอสมุด ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทํา
ให้นิสิตมีความพึงพอใจในสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามอาจารย์ในหลักสู ตรฯ ได้รับ
การอบรมและพัฒนาการสอนในรู ปแบบออนไลน์อย่างเร่ งด่วนและสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ค่อนข้างดี
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอนได้ค่อนข้างดี จึงทําให้นิสิตมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรนําผลการศึกษาวิจยั ในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มาปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูเ้ รี ยนและเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) ควรนําผลการศึกษาวิจยั ไปในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรต่อไป
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการสัมภาษณ์ผูเ้ รี ยนรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม เพื่อเป็ นการเก็บข้อมูลวิจยั เชิ งคุณภาพและ
ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
(2) ควรมีการเก็บข้อมูลจากอาจารย์ผูส้ อนและผูใ้ ช้บัณฑิ ต เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลในการปรั บปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ จํานวน 2 ข้อ คือ 1. เพื่อออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์เพื่อ
ส่ งเสริ มการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจี นกลาง (Hanyu Pinyin) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดขอนแก่ น 2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยง
สั ท อั ก ษรภาษาจี น กลาง (Hanyu Pinyin) ของนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมหาไถ่ ศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ก่อนและหลังเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์ เครื่ องมือวิจยั
ที่ ใช้ในการวิจัย คื อ แผนการจัด การเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก ออนไลน์ แ ละแบบวัด ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งการอ่านออกเสี ย ง
สัท อัก ษรภาษาจี น กลาง (Hanyu Pinyin) ก่ อ นเรี ย นและหลังเรี ยน กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการวิจัย คื อ นัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 35 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (M)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-test Dependent
ผลการวิจยั พบว่า 1. ขั้นตอนการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กออนไลน์เพื่อส่ งเสริ มการอ่านออกเสี ยง
สัท อัก ษรภาษาจี น กลาง (Hanyu Pinyin) ประกอบด้วย 4 ขั้น คื อ (1) ขั้น เชื่ อ มโยงปั ญ หา (2) ขั้น ระดมสมอง
(3) ขั้นสังเกตการณ์ และ (4) ขั้นสะท้อนคิ ด สามารถประยุกต์ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดี ย ได้แก่ YouTube Canva
และ Google Form ในการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ 2. ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัท อักษรภาษาจี น (Hanyu
Pinyin)มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์, สัทอักษรภาษาจีน, การอ่านออกเสี ยง
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ABSTRACT

The objectives of this study were to: 1. design the activities for online active learning in order to
promote Mandarin Chinese phonetics (Hanyu Pinyin) pronunciation of fourth grade students in Holy Redeemer
Northeastern Region school, Khon Kaen, and 2. compare the learning outcomes of Mandarin Chinese phonetics
(Hanyu Pinyin) pronunciation of fourth grade students at Holy Redeemer Northeastern Region school, Khon Kaen
before and after participate in the active learning online activities. The research tools used in this study were
online active learning lesson plan and evaluation form of Mandarin Chinese phonetics pronunciation, both
before and after participation. The sample group in this study consisted of 35 fourth grade students at Holy
Redeemer Northeastern Region school, Khon Kaen derived from cluster random sampling. Statistics was used
for data analysis in this research were percentage, mean (M), standard deviation (SD) and t-test dependent.
The results revealed that: 1. The designing process of online active learning activities to promote
Mandarin Chinese phonetics ( Hanyu Pinyin) pronunciation consisted of 4 stages which are ( 1) linking the
problems, (2) brainstorming, (3) monitoring, and (4) reflecting and applying multimedia teaching materials
including YouTube, Canva and Google Form in learning management activities. 2. The learning outcomes of
Mandarin Chinese phonetics pronunciation after participating were higher than before participating in the
activities, statistical significance at a level of .05.
Keywords: Online Active Learning, Mandarin Chinese Phonetics (Hanyin Pinyin), Pronunciation

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาในประเทศไทยจะต้องปรับตัวให้มีความสอดคล้องและเท่าทัน
กับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่กาํ ลังเข้าสู่ ยคุ สมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผูเ้ รี ยนรุ่ นใหม่ลว้ นแต่
มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศติดตัวกันมาทุกคน (วิจารณ์ พานิ ช, 2555) การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาํ ได้ เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเองได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต (สํ า นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี , 2562)
สําหรับ การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจี น) ในประเทศไทยนั้น พบว่า
ปั จจุบันได้รับความนิ ยมแพร่ หลาย และในสถานศึ กษาต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนได้มีการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนกลางภาพรวมของประเทศไทยในระดับต่างๆ อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็ จ นโยบายทางด้านการศึกษา
ที่ ข าดความชัดเจน (พิ ชิ ต พิ ม โคตร, 2560) ผูว้ ิจัยเห็ น ปั ญ หาในชั้น เรี ย นมี อุ ป สรรคในการเรี ยนการสอนเป็ น
อย่างมาก ส่งผลให้การเรี ยนภาษาจีนขาดประสิ ทธิผล
ดังนั้น การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ จาํ เป็ นต้องเปลี่ยนจากการเรี ยนรู ้เชิ งรับ (Passive Learning) มาเป็ น
การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active Learning) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) รู ปแบบการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์
(Online Active Learning) ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี บทบาทในการแสวงหาความรู ้ และเรี ยนรู ้อย่างมี ปฏิ สัมพันธ์เกิ ด
ความรู ้ ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ผูส้ อนเพียงกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัด
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กิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อจะได้เชื่อมโยงความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ ได้ทาํ กิจกรรมระหว่างการเรี ยนการสอน
(จรรยา ดาสา, 2552)
จากข้อ มู ล ที่ ก ล่ าวมาข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่าการเรี ย นรู ้ ภ าษาจี น และความสําคัญ ของเทคโนโลยีที่ มี
ผลกระทบต่อผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั และปั ญหาด้านการเรี ยนภาษาจี นที่ มีความยากลําบากโดยเฉพาะทักษะด้าน
การอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ านออกเสี ย งสั ท อัก ษรภาษาจี น กลาง (Hanyu Pinyin) ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์เพื่อส่ งเสริ มการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง
(Hanyu Pinyin) ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4โรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ กษาภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จังหวัด
ขอนแก่น
(2) เพื่ อเปรี ยบเที ย บผลการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กออนไลน์ เรื่ อ งการอ่ านออกเสี ยงสัท อัก ษร
ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดขอนแก่น ก่อนและหลังเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจยั นี้ ใช้แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์ แนวคิดการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนการสอน
สนทนาและแนวคิดการออกเสี ยงสัทศาสตร์เป็ นพื้นฐานในการกําหนดกรอบแนวคิด จากแนวคิดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ซึ่งหมายถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ไม่ใช่เพียงแค่นงั่ ฟังบรรยาย ผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทําและได้ใช้กระบวนการคิดใน
สิ่ งที่กาํ ลังกระทําอยู่ ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองให้สามารถคิดแก้ปัญหาและนําองค์ความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูร้ ับไปสู่การมีส่วนในการสร้างความรู ้ ผูเ้ รี ยนจึงเกิด
การเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ของตนเอง อีกทั้งผูเ้ รี ยนได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่า พร้อมทั้งได้สาํ รวจทัศนคติและคุณค่าของตนเองผ่านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การโต้ต อบความคิ ด เห็ น จากเพื่ อ ร่ วนชั้น เมื่ อ นําการจัด การเรี ย นรู ้ เชิ งรุ ก มาทําการเรี ย นการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ดว้ ยจัดทําสื่ อหรื อเนื้ อหาที่เข้าใจง่ายตามระบบการจัดการเรี ยนรู ้และเน้นการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนผ่านเทคโนโลยี กับการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ผูเ้ รี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อนความคิดรวบยอด ผูเ้ รี ยนจึ ง
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าการเรี ยนแบบนัง่ ฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว งานวิจยั ครั้งนี้จึงกําหนดกรอบแนวคิดไว้ดงั
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานการวิจัย

แนวคิ ดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กออนไลน์ การสอนมี องค์ป ระกอบที่ สําคัญ คื อการเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง
(Student-centered Teaching) ด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทาํ ให้การสื่ อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน เป็ นไปทั้งการสนทนา
ทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous Discussions) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Discussions) การเรี ยนรู ้
เชิงรุ กออนไลน์ให้ความสําคัญกับกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการเรี ยนรู ้ที่
ผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายตั้งรับเพียงอย่างเดียว (Passive Learner) ให้เป็ นผูเ้ รี ยนที่ มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(Active Learner) และมีการสะท้อนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Learning Reflection) คือ การจัดกิจกรรมการสอนให้
ผูเ้ รี ยนได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับองค์ความรู ้ท้ งั หมดหลังจากได้เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิด
ความคิดรวบยอดในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ แนวคิดดังกล่าวสามารถนํามาปรับใช้ในเรี ยนรู ้ภาษาจีนออนไลน์ทาํ ให้การเรี ยนรู ้
ภาษาจี นมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้ น โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านสัทอักษรภาษาจี นของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ดังเช่ น
งานวิจยั ของ กรรณิ การ์ ปั ญญาดี (2558) เรื่ อง ผลการจัดกิจกรรมเชิ งรุ กออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่ งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง
ที่ เรี ยนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กออนไลน์ สูงกว่ากลุ่ม ควบคุ มที่ จัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสําคัญที่สถิติระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ออนไลน์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนัยยะสําคัญ ที่ สถิ ติระดับ .05 จากการทบทวนแนวคิ ดและ
งานวิจยั ดังกล่าวนําไปสู่สมมติฐานการวิจยั ครั้งนี้ดงั นี้
“ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจี นกลาง (Hanyu Pinyin) หลังจากนักเรี ยนได้เข้า
ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์สูงกว่าก่อนเรี ยน”

วิธีดําเนินการวิจัย

1. แบบแผนการวิจยั
งานวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย แบบทดลอง (Experimental Research) รู ป แบบการวิจัย ก่ อ นการทดลอง
(pre-experimental designs) แบบแผนการทดลองแบบศึ ก ษากลุ่ ม เดี ย ววัด สองครั้ ง (The One-Group Pretest
Posttest Design)
2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากร คื อนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา2564 จํานวน 4 ห้อง
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดขอนแก่นจํานวน140 คน (ที่มา: แผนกทะเบียน โรงเรี ยน
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคการศึกษาที่ 1วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)
กลุ่มตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดขอนแก่น จํานวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการเลือกเฉพาะ
นักเรี ยนชั้น ป.4/1 จากนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 4 ห้อง
3.เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์เพื่อส่ งเสริ มการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง
(Hanyu Pinyin) จํานวน 2 แผนซึ่ งสร้ างตามขั้น ตอนการจัดการเรี ยนรุ กออนไลน์ 4 ขั้น โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน
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ทําหน้าที่ ประเมินความเหมาะสมตามแบบประเมินมาตราส่ วน 5 ระดับ พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (M) 4.58และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.30
2. แบบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนจํานวน 2 ชุด เป็ นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ โดยมีผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ทําหน้าที่ พิจารณา
และให้ขอ้ เสนอแนะ พบว่า มีดชั นีความสอดคล้องของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 1.00
3. แบบประเมิ น รู บ ริ คการอ่านออกเสี ยงพยัญ ชนะของสัท อักษรภาษาจี นกลาง (Hanyu Pinyin)
โดยแบ่งการประเมินเป็ น 3 ด้านได้แก่ ความถูกต้องในการอ่าน นํ้าเสี ยง การเว้นวรรคตอน คุณลักษณะ (มีความมัน่ ใจ
ในการใช้ภาษา โดยให้คะแนนตั้งแต่ 0.5-4 คะแนน
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทราบ และอธิบายถึงบทบาทหน้าที่
ของนักเรี ยน
2. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทําแบบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu
Pinyin) ก่ อนเรี ยนจํานวน 20 ข้อ รวม 30 คะแนน ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที แล้วนําข้อมูลไป
วิเคราะห์ต่อไป
3. ดําเนิ น การจัดการเรี ยนรู ้ กับ กลุ่ ม ตัวอย่างโดยจัด การเรี ย นรู ้ ตามแผนการจัด การเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก
ออนไลน์ ซึ่ งประกอบด้วย 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แผนการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง การออกเสี ยงพยัญชนะและ
สระพินอิน และแผนการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องการอ่านออกเสี ยงคําศัพท์และประโยค โดยดําเนิ นการทดลองแผนละ
5 คาบใช้เวลา 1 เดือน
4. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างเรี ยนรู ้ โดยใช้เกณฑ์ประเมินแบบรู บริ ค ซึ่ งใช้ประเมินการอ่านออกเสี ยง
พยัญ ชนะของสัทอักษรภาษาจี นกลาง (Hanyu Pinyin) โดยแบ่ งการประเมิ นเป็ น 3 ด้านได้แก่ ความถูกต้องใน
การอ่าน นํ้าเสี ยง การเว้นวรรคตอน คุณลักษณะ (มีความมัน่ ใจในการใช้ภาษา โดยให้คะแนนตั้งแต่ 0.5-4 คะแนน
5. เมื่ อเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนรู ้ครบตามแผนที่ กาํ หนดไว้ ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทํา แบบวัดผล
การเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจี นกลาง (Hanyu Pinyin) หลังเรี ยนจํานวน 20 ข้อ รวม 30 คะแนน
ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาทีระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที
6. ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการแบบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง
(Hanyu Pinyin) ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กออนไลน์เพื่อส่ งเสริ มการอ่านออกเสี ยงสัทอักษร
ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ผูว้ จิ ยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 2 แผนไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu
Pinyin) ผูว้ จิ ยั นําผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง และนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติร้อยละ ความถี่ และนําผลคะแนนทั้งหมดมาทดสอบด้วยค่าที (t-test Dependent)
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin)
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ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 ผลการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กออนไลน์เพื่อส่ งเสริ มการอ่านออกเสี ยงสัทอักษร
ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) พบว่า ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ
1) ขั้นเชื่อมโยงปั ญหา ครู ใช้ YouTube เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนด้วยตนเอง
แล้วนําปั ญหาในการฝึ กออกเสี ยงมานําเสนอต่อครู ผูส้ อน 2) ขั้นสังเกตการณ์ ครู ให้นักเรี ยนจับคู่ฝึกออกเสี ยง
สัทอักษรภาษาจี นจากสื่ อ Canva ที่ ครู ได้จดั ทําขึ้น จากนั้นครู และนักเรี ยนในห้องเรี ยนออนไลน์ช่วยกันตรวจ
ความถูกต้อง 3) ขั้นระดมสมอง ครู จาํ ลองสถานการณ์ใหม่สาํ หรับการออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีน เพื่อให้นกั เรี ยน
ช่วยกันฝึ กออกเสี ยงให้ถูกต้องจากสื่ อ Canva ที่ ครู ได้จดั ทําขึ้น 4) ขั้นสะท้อนคิด ครู ให้นักเรี ยนสะท้อนสิ่ งที่ ได้
เรี ยนรู ้จากการได้ฝึกออกเสี ยงที่ถูกต้องดังนั้น จากที่ผวู ้ จิ ยั ได้ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์ โดยประยุกต์
ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย ได้แก่ Google Form YouTube และ Canva สามารถช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้
ระยะที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (HanyuPinyin)
ผูว้ ิจยั ได้วดั ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจี นกลาง (Hanyu Pinyin) ซึ่ งมีคะแนนหลังเรี ยน
ของนั ก เรี ย นทั้ง 35 คนสู ง กว่า คะแนนก่ อ นเรี ย น โดยรายละเอี ย ดของคะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่า งและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มทดลอง
p** < .05

N
35

คะแนนก่อนเรียน
SD
𝑀𝑀
16.03
5.22

คะแนนหลังเรียน
SD
𝑀𝑀
22.91
3.16

t

p

9.685*

.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า p มีค่าเท่ากับ 0.00 น้อยกว่า ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งแสดงว่าผลการเรี ยนรู ้ก่อน
และหลังการเรี ยนรู ้มี ความแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญ กล่ าวคื อ ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษร
ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) นั้นคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย (𝑀𝑀) หลังเรี ยนเท่ากับ 22.91และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ5.22 ส่ วนคะแนนเฉลี่ย (𝑀𝑀)
ก่อนเรี ยนเท่ากับ 16.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 3.16

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์ดา้ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบ
ออนไลน์เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ี การอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนเพื่อส่ งเสริ มการอ่านออกเสี ยงสัทอักษร
ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ซึ่ งเริ่ มจาการ ค้นคว้าหาข้อมูล เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง สร้างแผนการจัด
กิ จกรรมเชิ งรุ กออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นเชื่ อมโยงปั ญหา ขั้นสังเกตการณ์ ขั้นระดมสมอง และ
ขั้นสะท้อนคิดนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของสถาพร พฤฑฒิกลุ (2558) ที่กล่าวว่า วิธีการสร้างองค์ความรู ้ให้
เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีครู เป็ นผูแ้ นะนํา กระตุน้ หรื ออํานวยความสะดวก
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ข้ ึ นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรนภา อํานวยไพศาล (2562)
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การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนภาษาจี นกลางโดยใช้แนวคิ ด การสอนแบบบอกเล่า เพื่ อส่ งเสริ ม
ความสามารถใน การฟัง-พูดสําหรับเด็กอนุบาล
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์ (2564) ซึ่งทําการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนภาษาจี น ตามแนวคิ ดการฝึ กหัดทางปั ญญาของนักศึ กษาวิชาชี พครู
วิชาเอกการสอนภาษาจีน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนภาษาจีน
ตามแนวคิ ดการฝึ กหัดทางปั ญ ญาของนักศึ กษาวิชาชี พครู วิชาเอกการสอนภาษาจี น ควรใช้การเรี ยนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เรี ยนรู ้จากการสังเกตการณ์ปฏิ บตั ิของตัวแบบ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้ความเข้าใจ และ
มีการพัฒนาตนเองต่อเนื่ องไป โดยมีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนการสอนเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ขั้นการจัดเตรี ยม
ของครู (ดําเนิ นการก่อนการจัดการเรี ยนการสอน) และระยะที่ 2 ขั้นผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ ซึ่ งมีอยู่ 8 ขั้นตอน คื อ
1. ผูส้ อนดําเนิ น การสอนทฤษฎี และเนื้ อ หาสาระ 2. ผูเ้ รี ยนรวบรวมข้อ มูล และสรุ ป ความรู ้ ด้วยตนเองอย่างมี
ความหมาย 3. ผูเ้ รี ยนออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยมีครู และตัวแบบช่วยให้คาํ แนะนํา 4. ผูเ้ รี ยนสะท้อน
เนื้ อหาสาระและทักษะการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 5. ผูส้ อนเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยนในการปฏิ บตั ิการสอนใน
สถานปฏิบตั ิการณ์จริ ง 6. ผูเ้ รี ยนนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ออกแบบไว้ไปใช้สอนจริ ง 7. ผูเ้ รี ยนสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
และสะท้อนการเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ 8. ผูเ้ รี ยนประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเองตามสภาพจริ ง
2. ผลการเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งการอ่ านออกเสี ยงสัท อัก ษรภาษาจี น กลาง (Hanyu Pinyin)
พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจี น) มี คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ .05 โดยมี คะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนเท่ ากับ 22.91 และคะแนนเฉลี่ ยก่ อ นเรี ยนเท่ ากับ 16.03
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรทัย ธรรมนาม (2561) ศึ กษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคํายากใน
ภาษาจีนกลาง ผลการวิจยั หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ เมธ วุฒิชยั ปั ญญา (2561) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบการออกเสี ยงสัทอักษรจีน (pinyin) ก่อน
และหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสรรพวิทยาคม โดยใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่าน ผลการวิจยั
พบว่า ทักษะในการอ่านภาษาจีนหลังการใช้ชุดฝึ ก สูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ทดลอง (experimental research) รู ป แบบการวิจัย ก่ อ นการทดลอง
(pre-experimental designs) แบบแผนการทดลองแบบศึ ก ษากลุ่ ม เดี ย ววัด สองครั้ ง (The One-Group PretestPosttest Design) ซึ่ งมีขอ้ ดีคือง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อเปรี ยบเทียบ แต่มีขอ้ จํากัด คือขาดข้อมูลสําหรับ
การเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอื่น กล่าวคือ การศึกษาครั้งนี้ ทาํ การศึ กษากับนักเรี ยนระดับประถมศึ กษาปี ที่ 4 จัดอยู่ใน
กลุ่มนักเรี ยนประถมศึกษาซึ่งข้อมูลนี้อาจไม่สามารถนําไปเปรี ยบเทียบกับกลุ่มนักเรี ยนในระดับอื่นๆ ซึ่ งนักเรี ยน
ในระดับต่างๆจะเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ในระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันไป

ข้ อเสนอแนะ

1.ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจีนโดยการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้
นักศึกษาเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน เป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมและเรี ยนรู ้การแก้ปัญหา และอาจจะเป็ นการตั้ง
คําถามหรื อประเด็นเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนกับนักศึกษาและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วม
ผลการวิจยั พบว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กออนไลน์ทาํ ให้การอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลางของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่4 ของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดขอนแก่น พัฒนาขึ้น
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ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ครู จึงควรศึกษา
และทําความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้ส่ื อมัลติมีเดี ยที่ เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อนํามาปรับใช้ในขั้นตอนการเรี ยนการ
สอนเชิงรุ กออนไลน์
(2) การเกิ ดโรคระบาด โควิด 19 ในปั จจุบนั ทําให้นักเรี ยนต้องเรี ยนที่ บา้ นผ่านช่องทางการเรี ยน
การสอนออนไลน์ การจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยการบรรยายเพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจยืนยันได้วา่ นักเรี ยนจะ
ได้รับความรู ้และมีสมาธิกบั การเรี ยนตลอดคาบได้ การนําแนวการจัดกิจกรรมเชิงรุ กออนไลน์จึงสามารถยกระดับ
ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ได้ โดยครู ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนและร่ วมทํากิจกรรมเชิ งรุ กและต้องมี
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆอย่างครอบคลุม และพัฒนาข้อบกพร่ องของนักเรี ยนแต่ละรายซึ่งจะช่วยให้
การเรี ยนภาษาได้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึ้น
2.ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์เพื่อส่งเสริ มการอ่านออกเสี ยงสัท
อักษรภาษาจีนกลางเท่านั้น การวิจยั ในอนาคตจึงควรศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ
การสอนเชิงรุ กออนไลน์ ในด้านอื่น เช่น ด้านทักษะการฟั งภาษาจี นกลาง หรื อด้านการเขียนตามลําดับขีดอักษร
ภาษาจีนกลาง (Bishun Bihua) เป็ นต้น
(2) การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์ของเด็กนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 เท่ านั้น และใช้การวิจยั เชิ งทดลอง (experimental research) รู ปแบบการวิจยั ก่อนการทดลอง
(pre-experimental designs) แบบแผนการทดลองแบบศึ ก ษากลุ่ ม เดี ย ววัด สองครั้ ง (The One-Group PretestPosttest Design) ซึ่ งมีขอ้ ดีคือง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อเปรี ยบเทียบ แต่มีขอ้ จํากัด คือขาดข้อมูลสําหรับ
การเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอื่น ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคตจึงควรศึ กษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์ของ
เด็กนักเรี ยนระดับชั้นอื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบว่าหากนําวิธีการเรี ยนการสอนแบบเดียวกันไปใช้กบั นักเรี ยนระดับชั้น
อื่นๆ แล้วจะยังได้ผลสอดคล้องกับงานวิจยั ครั้งนี้หรื อไม่
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ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อประโยชน์ ทผี่ ู้เรียนได้ รับในการเรียนวิชา COS2101
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อประโยชน์ท่ี ผูเ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา
COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิ งกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ในภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา
2562 จํานวน 40 คน เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบการเรี ยนรู ้ วิช า COS2101 การเขี ยนโปรแกรมเชิ ง
กระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
คํานวณค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดังนี้ ปั จจัยด้านความพึงพอใจ และปั จจัยด้านความตั้งใจในการใช้งานระบบ มี อิทธิ พลต่อ
ประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนรู ้วิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบ Course on demand
คําสําคัญ: ประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ, การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ, คอร์สออนดีมาน

ABSTRACT
The main objectives of this research was to study the factors influencing the benefits of the learners to
study of COS2101 Procedural Programming through the Course on demand system of Ramkhamhaeng
University. The sample group were 40 students who enrolled in COS2101 Procedural Programming in the
summer semester of the academic year 2019. The research instruments included the COS2101 Procedural
Programming learning system through the Course on demand system of Ramkhamhaeng University, and a
questionnaires. The data were analyzed by calculating statistical values such as frequency, percentage, mean,
standard deviation, and correlation coefficient. The result showed that the satisfaction and the intention of using
the system have influenced the benefits of learners in learning COS2101 Procedural Programming through the
Course on demand system.
Keywords: Benefits of The Learners, Procedural Programming, Course on Demand
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 มีการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กระจายไปทัว่ โลก
รัฐบาลไทยมีคาํ สั่งให้ทุกสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยปิ ดการเรี ยนการสอน โดยมีนโยบายให้ครู อาจารย์
หรื อผูร้ ับผิดชอบในกระบวนวิชาต่างๆ ทํางานที่ บ้าน (Work from home) จัดเตรี ยมเนื้ อหาและสภาพแวดล้อม
การเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนผ่านทางออนไลน์ติดต่อกับผูเ้ รี ยนได้ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงเป็ นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจํากัดจํานวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู ้คู่คุณธรรม และ
จิตสํานึ กในความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้นด้วยการเปิ ดเรี ยนออนไลน์ ในภาคฤดูร้อน
ปี การศึกษา 2562 ทุกกระบวนวิชา ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป ผ่านระบบ RU Cyber classroom ซึ่งเป็ น
การบรรยายสดและถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Course on demand ซึ่ งเป็ นวีดิโอที่ บนั ทึกขึ้น
เพื่ อ เป็ นสื่ อ การสอนออนไลน์ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาทบทวนสําหรั บ การชมย้อ นหลัง ซึ่ งกระบวนวิช า COS2101
การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ เป็ นวิชาบังคับของหลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชานี้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนนํา
ความรู ้เกี่ยวกับการสร้างอัลกอริ ทึมและการเขียนโปรแกรมมาใช้งานโดยเน้นการออกแบบและสร้างโปรแกรม
ขนาดใหญ่ สามารถแก้ไ ขปั ญ หาโครงสร้ างข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ด้วยวิธี ก ารเชิ ง กระบวนคําสั่ งและสามารถเขี ย น
โปรแกรมเชิงกระบวนคําสัง่ ได้ กระบวนวิชานี้เป็ นกระบวนวิชาที่สาํ คัญที่นกั ศึกษาต้องนําความรู ้ที่เรี ยนไปต่อยอด
ในวิชาอื่นๆ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์วชิ า COS2101 ผูร้ ับผิดชอบกระบวนวิชาได้
จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้สําหรับใช้ในการเรี ยนการสอนซึ่ งมีองค์ประกอบที่ สําคัญอยู่ 4 ส่ วน ได้แก่ เนื้ อหา
กระบวนวิชา การบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ การติดต่อสื่ อสาร และการสอบหรื อการประเมินผล ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอน
แบบออนไลน์วิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ อาจมีปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยน
ได้รับ โดยงานวิจยั นี้ จะทําการศึ กษาปั จจัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพของระบบ ด้านคุณภาพสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการบริ การ ด้านความตั้งใจในการใช้งานระบบ ด้านความพึงพอใจ และด้านประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
ดังนั้น การศึ ก ษาปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อประโยชน์ ที่ ผูเ้ รี ยนได้รับ ในการเรี ยนวิช า COS2101 การเขี ย น
โปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญสําหรับ
ผู ้ส อนอย่างยิ่ง เพื่ อ ให้ ผู ้ส อนได้ท ราบว่าการเรี ย นการสอนผ่ า นระบบ Course on demand ในกระบวนวิช า
COS2101 ที่ จดั สร้างขึ้ นมี ปัจจัยในด้านใดบ้างที่ มีอิทธิ พลต่อประโยชน์ ที่ผูเ้ รี ยนได้รับ ปั ญ หาและอุปสรรคใน
การเรี ยนรู ้ ข องผูเ้ รี ยนมี อ ะไรบ้าง ซึ่ งผลการวิจัย ทําให้ผูส้ อนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งทราบว่าผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
ทําความเข้าใจ ทําแบบฝึ กหัด และทดสอบตนเองได้ในระบบออนไลน์ โดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนได้หรื อไม่ รวมทั้ง
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ มีพอเพียงและเหมาะสมหรื อไม่ ซึ่ งผลการวิจยั นี้ จกั เป็ นประโยชน์ต่อผูส้ อนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง สามารถนําผลที่ ได้ไปปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน รวมทั้งปรับปรุ งสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ให้
เหมาะสม ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรม
เชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) กระบวนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ เป็ นวิชาบังคับของหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งคําอธิ บายกระบวนวิชา ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ โดยใช้โครงสร้าง
ควบคุ มแบบต่าง ๆ ขั้นตอนวิธีแบบเรี ยกซํ้า แบบชนิ ดข้อมูลอย่างง่าย การจัดการแฟ้ ม การทดสอบและแก้ไข
จุดบกพร่ องในโปรแกรมและคุณสมบัติของโปรแกรมที่ดี โดยใช้ภาษาโปรแกรม เช่น ภาษาซี
(2) การเรี ยนรู ้แบบอีเลิร์นนิ ง (E-Learning) เป็ นนวัตกรรมทางการศึ กษาที่ เปลี่ยนแปลงวิธีเรี ยนที่
เป็ นอยู่เดิ มเป็ นการศึ กษาเรี ยนรู ้ ผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต (internet) หรื ออิ น ทราเน็ ต (intranet) หรื อดาวเที ยม
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ตามความสามารถและความสนใจของตน การเรี ยนแบบอีเลิร์นนิง มีองค์ประกอบที่สาํ คัญอยู่
4 ส่ วน ได้แก่ 1) เนื้ อหากระบวนวิชา เป็ นบทและเป็ นขั้นตอน 2) การบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลาง
กําหนดลําดับของเนื้อหาในบทเรี ยน 3) การติดต่อสื่ อสาร เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ติดต่อ สอบถาม ปรึ กษา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่างตัวผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และ 4) การสอบหรื อการประเมินผล เป็ นการกําหนด
เกณฑ์มาตรฐานเพื่อวัดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(3) ทฤษฏี แ บบจําลองความสําเร็ จของระบบสารสนเทศของดี โ ลนและแมคลี น (DeLone and
McLean Information System Success Model) ถูกออกแบบเมื่อปี ค.ศ. 1992 และถูกปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่ องในปี ค.ศ.
2002 และ ปี ค.ศ. 2003 เพื่อให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ประกอบด้วยตัวแปร แบ่งเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ
ของระบบ (System Quality) โดยวัดผลกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 2) ด้านคุณภาพของสารสนเทศ
(Information Quality) เป็ นการวัด ผลกระบวนการทํา งานของระบบสารสนเทศ 3) ด้านคุ ณ ภาพการบริ ก าร
(Service Quality)โดยวัดผลจากการใช้งานสารสนเทศจากระบบสารสนเทศของผูใ้ ช้งาน 4) ด้านความตั้งใจในการ
ใช้งานระบบ(Intention to Use)โดยวัดผลจากพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ 5) ด้านความพึงพอใจของ
ผู ้ใ ช้ง าน (User Satisfaction) วัด ความพึ ง พอใจหรื อ การตอบสนองของผู ้ใ ช้ง านต่ อ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากระบบ
สารสนเทศ 6) ด้านประโยชน์ที่ผใู ้ ช้ได้รับ (Net Benefits) พิจารณาโดยคํานึ งถึงวัตถุประสงค์หรื อผลประโยชน์ที่
ได้จากการใช้งานระบบ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิเคราะห์ จ ากเนื้ อ หารายวิช า COS2101 จาก มคอ.3 หลัก สู ต รวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ มหาวิท ยาลัย
รามคําแหง และปรับปรุ งโมเดลความสําเร็ จของระบบสารสนเทศของดีโลนและแมคลีน ปี ค.ศ. 2003
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติภาคพรรณนา(Descriptive Statistics) ใช้ระยะเวลาในการวิจยั รวม 12 เดือน
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า ง เป็ นนั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ที่ ล งทะเบี ย นวิ ช า COS2101 การเขี ย น
โปรแกรมเชิงกระบวนการ ในภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2562 จํานวน 40 คน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จากนักศึ กษาที่ เรี ยนผ่าน Course on demand วิชา COS2101 การเขี ยนโปรแกรมเชิ งกระบวนการ และเข้าสอบ
ปลายภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4.2 เครื่ องมือวิจยั
(1) ระบบการเรี ย นวิช า COS2101 การเขี ยนโปรแกรมเชิ งกระบวนการ ผ่ านระบบ Course on
demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 12 ครั้ง ๆ ละประมาณ 1 ชัว่ โมง
(2) Google classroom สําหรับให้นกั ศึกษาส่งการบ้านและร่ วมกิจกรรมต่างๆ
(3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน จํานวน 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพและความสําเร็ จของการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรม
เชิงกระบวนการ ผ่าน Course on demand ของ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 6 ด้าน จํานวน 35 ข้อ เป็ นแบบสอบถาม
มาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อ คิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะในการเรี ย นวิ ช า COS2101 ผ่ า นระบบ Course on
demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั สร้างเครื่ องมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และหาคุณภาพของเครื่ องมือด้วยการหาความเที่ ยงตรง
ของเนื้ อ หาโดยใช้ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ จุ ดประสงค์ (IOC) ถ้ามี ค่า 0.50 ขึ้ น ไปแสดงว่า
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ข้อคําถามนั้น วัดได้ต รงจุ ดประสงค์ ปรั บ ข้อคําถามตามคําแนะนําของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ยื่น โครงร่ างการวิจัยต่ อ
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั และจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อขอการรับรอง
ด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ดําเนิ นการติดต่อขอเก็บข้อมูลวิจยั ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทําการสุ่มตัวอย่าง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทําวิจยั พร้อมทั้งกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิจยั ให้ผเู ้ ข้ารับการวิจยั ได้รับทราบ และลงนามยินยอมเข้ารับการวิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูล
วิจยั ตามแผนการวิจยั นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและแปลผลในรู ปแบบเรี ยงความต่อไป
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพและความสําเร็ จของการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรม
เชิ งกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลผลต่อประโยชน์ที่ผูเ้ รี ยนได้รับจากการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียน
โปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงด้วย และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้วยการสรุ ปตีความ

5. ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปจากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 40 คน เป็ นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิ ง ส่ วนมากมี อ ายุระหว่าง 18-30 ปี และเป็ นนักศึ ก ษาสาขาวิช าวิท ยาการคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งลงทะเบี ยนวิช า
COS2101 เป็ นครั้งแรก ส่วนมากเคยมีประสบการณ์การเรี ยนผ่านระบบออนไลน์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของคุณภาพและความสําเร็ จของระบบการเรี ยนวิชา COS2101
การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพและความสําเร็ จของการเรี ยนวิชา COS2101
การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ด้าน
1

ข้ อคําถาม
ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)
1. ความสะดวกในการเรี ยนรู ้
2. ความง่ายต่อการใช้งาน
3. การศึกษาเนื้อหาบทเรี ยนได้ทุกที่
ทุกเวลาตามความต้องการ
4. ความน่าเชื่อถือของสัญญาณภาพและเสี ยง
5. ความปลอดภัยในการใช้งาน
รวม
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𝜇𝜇

𝜎𝜎

แปลผล

4.30
4.28
4.50

0.69
0.85
0.82

มาก
มาก
มากที่สุด

3.72
4.20
4.20

1.04
0.76
0.66

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ด้าน
2

3

4

5

ข้ อคําถาม
ด้านคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality)
6. การจัดการเรี ยนการสอนเหมาะสม
7. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
8. เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย ทันต่อเวลา
9. ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ของเนื้อหา
10. การนําเสนอเข้าใจง่าย มีรูปแบบที่ดี
11. การบ้านและแบบฝึ กหัดมีความเหมาะสม
12. ระยะเวลากําหนดส่ งการบ้านเหมาะสม
13. การประเมินผลเหมาะสม
14. ข้อสอบปลายภาคเหมาะสม
รวม
ด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality)
15. ความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยน
และผูส้ อน (prompt)
16. การตอบสนองของผูส้ อนผ่านช่องทางการสื่ อสาร
รวดเร็ ว (responsive)
17. สื่ อการเรี ยนรู ้อื่นๆ สําหรับการค้นคว้าเหมาะสม
18. ผูส้ อนมี ความรู ้ ความสามารถ มี ความพร้ อ มและเป็ น
ธรรม (fair) ในการให้คาํ ปรึ กษาหรื อให้คาํ แนะนํา
รวม
ด้านความตั้งใจในการใช้งานระบบ
19. ความสมํ่าเสมอในการเรี ยนรู ้
20. ความสมํ่าเสมอในการทําแบบฝึ กหัด
21. การศึกษาเพิ่มเติมจากตําราที่เกี่ยวข้อง
22. การศึกษาเพิม่ เติมจากการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
23. การศึกษาเพิ่มเติมโดยสอบถามจากบุคคลที่มีความรู ้
24. การฝึ กปฏิบตั ิหรื อฝึ กทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ผูส้ อนกําหนด
รวม
ด้านความพึงพอใจ
25. ความเพลิดเพลินในการเรี ยนรู ้
26. ความมัน่ ใจในการเรี ยนรู ้
27. ความพึงพอใจของความสําเร็ จในภาพรวม
รวม
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𝜇𝜇

𝜎𝜎

แปลผล

4.48
4.50
4.33
4.48
4.48
4.25
4.70
4.58
4.27
4.45

0.75
0.68
0.73
0.64
0.60
0.87
0.61
0.68
0.82
0.51

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.45

0.75

มาก

4.42

0.78

มาก

4.33
4.78

0.62
0.48

มาก
มากที่สุด

4.49

0.52

มาก

3.52
3.15
3.00
3.88
3.03
2.80

1.04
1.12
1.78
0.91
1.25
1.18

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.23

0.84

มาก

4.13
3.60
3.85
3.86

0.91
1.01
0.92
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ด้าน

ข้ อคําถาม

6

ด้านประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
28. ความรับผิดชอบ การมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
29. ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สาํ คัญในเนื้อหา
30. การวิเคราะห์ปัญหา ความเข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทางคอมพิวเตอร์ได้
31. การพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
32. การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
33. การประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
34. การพัฒนาการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
35. ทักษะในการใช้เครื่ องมือที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รวม

แปลผล

3.63
4.03

𝜎𝜎

1.03
0.83

มาก
มาก

3.80

0.99

มาก

3.95

1.01

มาก

3.77

1.00

มาก

3.98
3.80
4.05
3.88

0.86
0.85
0.85
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก

𝜇𝜇

ผลการวิ เคราะห์ จากตารางที่ 1 แสดงว่ า คุ ณ ภาพและความสํ า เร็ จ ของการเรี ย นวิ ช า COS2101
การเขี ยนโปรแกรมเชิ งกระบวนการผ่านระบบ Course on demand ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยด้านที่ มี
ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้านคุ ณ ภาพการบริ ก าร (𝜇𝜇=4.49, 𝜎𝜎=0.52) รองลงมาได้แ ก่ ด้า นคุ ณ ภาพสารสนเทศ
(𝜇𝜇=4.45, 𝜎𝜎=0.51) และด้านคุณภาพของระบบ (𝜇𝜇=4.20, 𝜎𝜎=0.66) ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้าน
เรี ยงจากด้านที่ มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย แสดงให้เห็ นว่า ด้านคุณภาพของการบริ การ ผูเ้ รี ยนมี ความคิ ดเห็ นว่า
ผูส้ อนมี ความรู ้สามารถมี ความพร้อมและเป็ นธรรมในการให้คาํ ปรึ กษาหรื อให้คาํ แนะนําแก่ผูเ้ รี ยนมากที่ สุ ด
(𝜇𝜇=4.78, 𝜎𝜎=0.48) รองลงมา คือ ความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน (𝜇𝜇=4.45, 𝜎𝜎=0.75)
และการตอบสนองของผูส้ อนผ่านช่ องทางการสื่ อสารรวดเร็ ว (𝜇𝜇=4.42, 𝜎𝜎=0.78) ตามลําดับ ด้านคุณภาพของ
สารสนเทศ ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็ นว่า ระยะเวลาในการกําหนดส่ งการบ้านเหมาะสมมากที่ สุด(𝜇𝜇=4.70, 𝜎𝜎=0.61)
รองลงมา คื อ การประเมิ นผลเหมาะสม (𝜇𝜇=4.58, 𝜎𝜎=0.68) และเนื้ อ หาครบถ้วนสมบู รณ์ (𝜇𝜇=4.50, 𝜎𝜎=0.68)
ตามลําดับ ด้านคุณภาพของระบบ พบว่า การศึกษาเนื้ อหาบทเรี ยนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการมากที่ สุด
(𝜇𝜇=4.50, 𝜎𝜎=0.82) รองลงมา คื อ ความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (𝜇𝜇=4.30, 𝜎𝜎=0.69) และความง่ายต่อการใช้งาน
(𝜇𝜇=4.28, 𝜎𝜎=0.85) ตามลําดับ ด้านประโยชน์ ที่ ผูเ้ รี ยนได้รั บ พบว่า ผูเ้ รี ยนได้รับ ทักษะในการใช้เครื่ อ งมื อ ที่
เกี่ ยวกับ คอมพิวเตอร์ มากที่ สุด (𝜇𝜇=4.05, 𝜎𝜎=0.85) รองลงมา คื อ ผูเ้ รี ยนได้รับ ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับ
หลักการและทฤษฎี ที่ สําคัญ ในเนื้ อหา (𝜇𝜇=4.03, 𝜎𝜎=0.83) และผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์ค วามรู ้ และทักษะกับ
การแก้ไขปั ญ หาทางคอมพิ วเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม (𝜇𝜇=3.98, 𝜎𝜎=0.86) ตามลําดับ ด้านความพึงพอใจ พบว่า
ผูเ้ รี ยนมีความเพลิดเพลินในการเรี ยนรู ้มากที่สุด (𝜇𝜇=4.13, 𝜎𝜎=0.91) รองลงมาคือความพึงพอใจของความสําเร็ จใน
ภาพรวม (𝜇𝜇=3.85, 𝜎𝜎=0.92) และความมัน่ ใจในการเรี ยนรู ้ (𝜇𝜇=3.60, 𝜎𝜎=1.01) ตามลําดับ ด้านความตั้งใจใน
การใช้งานระบบ พบว่า ผูเ้ รี ยนต้อ งศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จากการสื บ ค้น ข้อ มู ล ทางอิ น เทอร์ เน็ ต มากที่ สุ ด (𝜇𝜇=3.88,
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𝜎𝜎=0.91) รองลงมาคื อ ความสมํ่า เสมอในการเรี ย นรู ้ (𝜇𝜇=3.52, 𝜎𝜎=1.04) และความสมํ่า เสมอในการทํ า
แบบฝึ กหัด (𝜇𝜇=3.15, 𝜎𝜎=1.12) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลผลต่อประโยชน์ที่ผูเ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา COS2101
การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสัมพันธ์ของคุณภาพของระบบ คุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของการบริ การ
ความตั้งใจในการใช้งานระบบและความพึงพอใจ กับประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา
COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปัจจัย
คุณภาพของระบบ
คุณภาพของสารสนเทศ
คุณภาพของการบริ การ
ความตั้งใจในการใช้งานระบบ
ความพึงพอใจ
** สหสัมพันธ์ มนี ัยสําคัญที่ 0.01

ประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
ประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
ประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
ประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
ประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
ประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ

r
0.195
0.276
0.257
0.432**
0.779**

R2
3.80%
7.62%
6.60%
18.66%
60.68%

ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึ ง พอใจ และความตั้ง ใจในการใช้ง านระบบ
มีสหสัมพันธ์ กับ ประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบ
Course on demand อย่างมีนัยสําคัญที่ α = 0.01 หมายความว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ และความตั้งใจในการใช้
งานระบบมาก ทําให้ประโยชน์ที่ผูเ้ รี ยนได้รับมาก โดยความพึงพอใจสามารถกําหนดได้ปานกลาง คือ ร้อยละ
60.68 สําหรับความตั้งใจในการใช้งานระบบกําหนดได้น้อย คื อร้อยละ 18.66 สรุ ป ได้ว่า ความพึงพอใจ และ
ความตั้งใจในการใช้งานระบบ เป็ นปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อประโยชน์ที่ ผูเ้ รี ยนได้รับ ในการเรี ยนวิชา COS2101
การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบ Course on demand
ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิพลทางคณิ ตศาสตร์ระหว่าง ความตั้งใจในการใช้งานระบบ และความพึงพอใจ
กับประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบ
Course on demand
ตัวแปรอิสระ
(ค่าคงที่)
ความตั้งใจในการใช้งานระบบ
ความพึงพอใจ

B
0.53
0.198
0.701

Std. Error
0.425
0.098
0.101

Beta
0.209
0.714

t/F
1.248
2.026
6.932

Sig
.220
.050*
.000*

* สหสั มพันธ์ มีนัยสําคัญที่ 0.05

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจในการใช้งานระบบ
และความพึงพอใจ กับ ประโยชน์ที่ผูเ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิ งกระบวนการ
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ผ่านระบบ Course on demand เมื่อ α = 0.53, β1= 0.198, β2= 0.701 โดย X1 = ความตั้งใจในการใช้งานระบบ,
X2 = ความพึงพอใจ, Y = ค่าทํานายประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับ ได้สมการดังนี้
Y = 0.53 + 0.198 X1 + 0.701 X2

ตอนที่ 4 สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคในการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่าน
ระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) ด้า นคุ ณ ภาพของระบบ ผู ้เรี ย นต้อ งการให้ VDO สามารถเพิ่ ม ความเร็ ว ได้ และสามารถ
download เก็บไว้ได้ ต้องการให้ภาพและเสี ยงมีคุณภาพมากกว่านี้ มีบางเนื้อหาที่ภาพไม่ชดั เจน
(2) ด้านคุณภาพสารสนเทศ ผูเ้ รี ยนต้องการให้มีการจัดทําภาพที่ทาํ ให้เข้าใจได้มากขึ้น ต้องการให้
สื่ อการสอนมี ความน่ าสนใจมากกว่านี้ ทั้งสี สัน ตัวหนังสื อ ที่ สามารถดึ งดู ดให้อยากเรี ยนมากขึ้ น เนื่ องจากมี
ผูเ้ รี ยนบางคนไม่มีความรู ้พ้นื ฐานจากการเขียนโปรแกรมมาก่อน
(3) ด้านคุณภาพของการบริ การ ผู ้ เรี ยนบางคนต้องการช่องทางการติดต่อที่ชดั เจน เห็นว่าเรี ยนใน
คลาส สะดวกกับการสอบถามมากกว่า

6. อภิปรายผล

(1) การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อคุณภาพและความสําเร็ จของระบบการเรี ยนวิชา COS2101
การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพการบริ การ รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพสารสนเทศ และ
ด้านคุณภาพของระบบ ตามลําดับ เนื่ องมาจากงานวิจยั นี้ เป็ นการนําดิ จิทลั เทคโนโลยีมาสร้างเป็ นเครื่ องมือเพื่อ
การสอนในรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบอีเลิ ร์นนิ ง (e-Learning) โดยนักศึ กษาสามารถเรี ยนรู ้ผ่านเว็บไซค์หลักของ
มหาวิทยาลัยได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนเนื้ อหาที่ นาํ เสนอได้ตามความต้องการ ผูเ้ รี ยน
และผูส้ อนสามารถติ ดต่อ กันผ่าน อี -เมลล์หรื อไลน์ ได้สะดวก ดังนั้นระบบการเรี ยนวิชา COS2101 การเขี ยน
โปรแกรมเชิ ง กระบวนการ ผ่ า นระบบ Course on demand ของมหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง จึ ง มี คุ ณ ภาพและ
ความสําเร็ จสามารถใช้สอนทดแทนการเรี ยนการสอนปกติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุชา สะเส็ม (2560) ได้ทาํ
การวิจยั เรื่ องการประยุกต์ใช้ e-Learning ในกระบวนการเรี ยนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ระบบ e-Learning เข้ามาเป็ นส่ วนเสริ มในการเรี ยนการสอนผ่านทางระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงบทเรี ยนและกิจกรรมต่างๆ ที่ผสู ้ อนจัดเตรี ยมไว้ไห้ได้จากทุกสถานที่ทุกเวลาที่มี
การออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหา บทเรี ยน ได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เวลาในการทํากิ จกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้อื่น ผูส้ อนสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้
สื่ อมัลติ มีเดี ย ทั้งในรู ปข้อความ ภาพ เสี ยง และภาพเคลื่ อนไหว ทําให้การเรี ยนการสอนมี ความน่ าสนใจและ
สื่ อความหมายได้ดีกว่าการเรี ยนภายในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียว
(2) จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล ต่อประโยชน์ที่ผูเ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียน
โปรแกรมเชิ งกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า ปั จจัยด้านความพึงพอใจ
และความตั้งใจในการใช้งานระบบ มี อิทธิ พลต่อประโยชน์ที่ผูเ้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียน
โปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบ Course on demand แสดงว่า ผูส้ อนสามารถออกแบบการเรี ยนการสอนในด้าน
คุณภาพของระบบ คุณภาพของสารสนเทศ และคุณภาพการบริ การได้ในระดับดี ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเพลิดเพลิน
และมัน่ ใจในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นักศึกษามีความตั้งใจในการใช้งานระบบ เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะต่างๆ
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เห็นได้จากจํานวนผูเ้ ข้าใช้งานดูวีดีโอคําบรรยาย วิชา COS2101 ภาคเรี ยน S/62 มากถึง 8,584 คน อ้างอิง ณ วันที่
17 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 ผู ้เรี ย นสามารถประเมิ น ตนเองได้ว่า การเรี ย นวิ ช า COS2101 การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง
กระบวนการผ่านระบบ Course on demand ได้รับประโยชน์ต่อตนเองได้มากน้อยเท่ าใด สอดคล้องกับทฤษฏี
แบบจําลองความสําเร็ จของระบบสารสนเทศของดี โลนและแมคลีน (2003) ที่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานและ
ความตั้งใจในการใช้งานระบบมีอิทธิ พลต่อผลประโยชน์ที่ผใู ้ ช้ได้รับ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อลงกรณ์
ศุภธํารง (2557) ได้ทาํ การศึ กษาอิทธิ พลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิ ของ
ผูใ้ ช้งานโปรแกรมสตีม ผลการวิจยั พบว่า การใช้งานระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อประโยชน์สุทธิของผูใ้ ช้งาน และ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานมีอิทธิพลทางบวกต่อประโยชน์ที่ผใู ้ ช้งานได้รับ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ควรพัฒนาคุณภาพของระบบ คุณภาพของสารสนเทศ และคุณภาพของการบริ การให้มีคุณภาพมากขึ้น
เนื่ อ งจากมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจและความตั้ง ใจในการใช้ง านของนั ก ศึ ก ษา โดยนํา เสนอเนื้ อหาที่ มี
ความน่าสนใจมากขึ้น ทั้งสี สนั ตัวหนังสื อ ภาพที่ชดั เจนในรู ปสื่ อประสม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึ กษาปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความเข้าใจโปรแกรม เนื่ อ งจากผูเ้ รี ยนจํานวนหนึ่ ง ไม่ เข้าใจเนื้ อหา
ที่สาํ คัญ ไม่สามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปทําแบบฝึ กหัดและการบ้านได้ ทําให้ไม่ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ จํานวน 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตของบุคลากร
สายสนับสนุ น ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิ บตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2) เพื่อศึ กษาแนวทาง
ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตของบุ คลากรสายสนับสนุ น ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิ บัติ การ สํานักงาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบตั ิการ สํานักงาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จํานวน 232 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นสองระยะ คือ
ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อ แบบสอบถามลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสนทนากลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้คือคู่มือประกอบการสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ของบุคลากรสํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิเคราห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับ
บัญชาและระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ ด้านเจตคติ ด้านเป้ าหมาย
ในการเรี ยนรู ้ ด้านการควบคุมตัวเองในการเรี ยนรู ้ ด้านการเรี ยนรู ้ อย่างสร้ างสรรค์ ด้านการสื่ อสาร และด้าน
การแก้ไขปั ญหา โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ซึ่ งด้านเจตคติ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด และด้านเป้ าหมายใน
การเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 2) ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับ
บัง คับ บัญ ชาและระดับ ปฏิ บัติ ก าร สํา นัก งานราชวิท ยาลัยจุ ฬาภรณ์ ประกอบไปด้ว ย 6 ด้า น คื อ ด้า นเจตคติ
ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่เป็ นฐานข้อมูลออนไลน์ และควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ ด้วยการสนับสนุนรางวัลหรื อการให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เมื่อมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น ด้านเป้ าหมาย
ในการเรี ยนรู ้ ควรกําหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในสัปดาห์ ให้มีการแข่งขันความรู ้ที่ได้คน้ หา/อ่าน มานําเสนอหรื อ
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน และควรประชาสัมพันธ์หนังสื อใหม่และหนังสื อน่ าอ่านลงบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดมุมนั่งอ่านหนังสื อตามโซนต่างๆ เพื่อกระตุน้ ความสนใจในการอ่านหนังสื อใน
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แต่ละวัน ด้านการควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ องค์กรควรสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกฝนการสร้างสมาธิ ผ่านโครงการ
สมาธิ เพื่อสร้างปั ญญา ด้านการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ ควรส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
ไม่วา่ จะในระดับเดียวกันหรื อต่างระดับ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้นอกสายงาน เพื่อเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
ให้กบั ตนเอง ด้านการสื่ อสาร ควรส่งเสริ มให้บุคลากรได้ฝึกภาษาที่หลากหลายกับเจ้าของภาษาโดยตรง อาจจัดซื้อ
โปรแกรมหรื อแอพลิเคชัน่ ที่ช่วยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้บุคลากรมีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารที่ดี
มากยิง่ ขึ้น และด้านการแก้ไขปั ญหา ควรส่ งเสริ มโดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาในการทํางานมาบรรยายให้กบั บุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความผิดพลาด
ในการทํางาน
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ แนวทางส่งเสริ ม บุคลากรสายสนับสนุน

ABSTRACT

This study aimed to (1) investigate lifelong learning among support staff at the administrative and
operational levels at Chulabhorn Royal Academy and (2) to explore ways of promoting lifelong learning among
the support staff at the administrative and operational levels at Chulabhorn Royal Academy. Stratified random
sampling was used to gather a sample group that consisted of 232 administrative and operational support officers
at Chulabhorn Royal Academy. Data collection was divided into two phases. In Phase 1, quantitative data was
collected through a questionnaire, which used a 5-point rating scale. Then, descriptive statistics (i.e., percentage,
mean, and standard deviation) were used to analyze the data. Next, in Phase 2, qualitative data was obtained
through a focus group discussion guided by a discussion manual so as to explore ways of promoting lifelong
learning among the participants. Content analysis was used to analyze the focus group data.
The findings revealed the following: 1) Overall, the participants scored highly on all 6 facets of lifelong
learning investigated in this study: attitude, goal-setting, self-regulation, creative learning, communication, and
problem- solving. Attitude had the highest mean value, whereas goal- setting had the lowest mean value.
2) Promoting lifelong learning among the administrative and operational support staff at Chulabhorn Royal
Academy can be accomplished in a variety of ways. In terms of attitude, online databases of information resources
should be provided and made accessible to all staff members. Moreover, employees should be rewarded and
compensated more frequently as they achieve special skills in order to encourage them to actively engage in
lifelong learning. As regards goal-setting, there should be weekly competitions held for staff members to present,
brainstorm, and exchange the knowledge they gain from reading books or browsing online information.
Additionally, any new or interesting books should be advertised on a bulletin board, and reading corners should
be set up so as to promote interest in reading on a daily basis. In terms of self-regulated learning, the organization
should encourage employees to strengthen their concentration through meditation training programs. With regard
to creative learning, the organization should promote activities that engages employees in learning from one
another. The exchange of knowledge and skills among employees can take place within the same level or at
different levels or even across lines of work to ultimately create a new body of knowledge for oneself. In terms
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of communication, the organization should be encouraged to interact with native speakers in a variety of
languages. They can buy programs or apps that assist them enhance their communication efficiency by training
their listening, speaking, reading, and writing skills. Lastly, problem-solving should be promoted by inviting
speakers with expertise and experience in handling work-related difficulties to share their professional advice and
perspectives with staff members in order to boost employee potential and reduce mistakes at work.
Keyword: Lifelong Learning, Promoting, Support Staff

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560 : 63-64) ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ในข้อที่ 1 วัตถุประสงค์
1.1 คื อ เพื่ อ วางรากฐานให้ค นไทยเป็ นคนที่ ส มบู รณ์ มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม มี ร ะเบี ย บวินัย มี ค่ า นิ ย มที่ ดี มี จิ ต
สาธารณะ และมีความสุ ข โดยมีสุขภาวะและสุ ขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็ นคนเก่งที่มีทกั ษะความรู ้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่ องตลอดชี วิต และเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ยังกําหนด
เป้ าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์
มีวินัย มีทศั นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็ นพลเมืองตื่นรู ้ มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู ้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําไประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมี
ความเจริ ญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็ นไทย ซึ่ งจากวัตถุประสงค์น้ ี เมื่อพิจารณาจะ
พบว่า เป็ นการมุ่งเน้นและให้ความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีความจําเป็ นสําหรับคนไทยในยุคปั จจุบนั
เพื่อให้กา้ วทันต่อการพัฒนาของสังคมโลกอย่างรอบด้าน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (2564-2567) ที่จดั ทําขึ้นภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบกับการทบทวนวิเคราะห์แผนพัฒนาทรัพยากรให้เป็ นไปตามแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563-2565 โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มุ่งหวังการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเป็ นปั จจัยสําคัญ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ความท้าทายและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดทิศทางสําหรับดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้
มี ศักยภาพ ทักษะ ความรู ้ มี คุณธรรม ความสามารถ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวสิ ัยทัศน์ร่วมอย่างยัง่ ยืน ให้เป็ นสถาบันที่เป็ น
เลิศในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร บรรลุวตั ถุประสงค์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
จึงได้นาํ นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล สังเคราะห์กาํ หนดประเด็นแผนพัฒนาบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มีประเด็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผนอัตรากําลังและการสรรหาผูป้ ฏิบตั ิงาน 2) การเสริ มสร้างขีดความสามารถ
3) สร้างความผูกพันและขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จัย จึ ง ได้ศึ ก ษาลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต และแนวทางส่ ง เสริ ม
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัย
จุ ฬ าภรณ์ ทั้ง นี้ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ จะนํา ไปใช้เ ป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนพัฒ นาและ
เสริ มสร้างขีดความสามารถบุคลากร สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึ กษาลักษณะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตของบุคลากรสายสนับสนุ น ระดับบังคับบัญชาและระดับ
ปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. เพื่อศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชาและ
ระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิธีดําเนินการวิจัย

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรสํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชา
จํานวน 50 คน และระดับปฏิบตั ิการ จํานวน 500 คน รวมประชากรทั้งสิ้นเท่ากับ 550 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรสํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายสนับสนุน ระดับบังคับ
บัญชา และระดับปฏิบตั ิการ จํานวน 232 คน ด้วยการใช้สูตรของยามาเน่ โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ที่ 95%
และได้ทาํ การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่าง โดยแยกประชากรออกเป็ น
2 กลุ่ม จากบุคลากร 2 ระดับ ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละระดับ
2) แบบแผนของการวิจยั
การวิ จัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของบุคลากร
สายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3) เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
3.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ คื อ แบบสอบถามการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต ของ
บุคลากรสํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติ ด้านเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ ด้านการควบคุมตัวเอง
ในการเรี ยนรู ้ ด้านการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ ด้านการสื่ อสาร และด้านการแก้ไขปั ญหา จํานวนทั้งสิ้น 39 ข้อ และ
ตอนที่ 3 ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ แนวทางส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต ซึ่ ง ตรวจสอบความเที่ ยงตรง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม มีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์รวมทั้งฉบับเท่ากับ
0.92 ซึ่ งหมายถึง ข้อคําถามของแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และเนื้ อหาการวิจยั
ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้
3.2 เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ คู่มือประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion)
4) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือในการทําแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นบุคลากรสํานักงานราชวิทยาลัย
จุ ฬาภรณ์ สายสนับสนุ น ระดับบังคับบัญชาการและระดับปฎิ บัติ การ จํานวน 232 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ (Google Forms) จากนั้นเริ่ มดําเนิ นการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม
2564 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
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4.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์จากผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึ กษาทั้ง 5 ท่าน
มาร่ วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และชี้ แจงถึงความจําเป็ นก่อนดําเนิ นการ ในวันที่ 30 กรกฎาคม
2564 โดยนํา ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต ทั้ง 6 ด้า น มาเสนอต่ อ
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน เพื่อนํามากําหนดเป็ นแนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ของบุคลากรสํานักงานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ และได้ทาํ การบันทึกเสี ยงและจดบันทึกตลอดระยะเวลาการสนทนา
5) การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ จากแบบสอบถามการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของบุคลากรสํานักงาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มาวิเคราะห์
เชิ งเนื้ อหา และสรุ ปเป็ นใจความสําคัญ เพื่อนํามาเสนอเป็ นแนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ของบุคลากร
สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 ผลการศึ กษาลักษณะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตของบุ คลากรสายสนับสนุ น ระดับบังคับบัญชา
และระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบว่า ลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านเจตคติ 2) ด้านเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ 3) ด้านการควบคุ มตัวเองในการเรี ยนรู ้ 4) ด้านการเรี ยนรู ้ อย่าง
สร้างสรรค์ 5) ด้านการสื่ อสาร 6) ด้านการแก้ไขปั ญหา ของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชาและระดับ
ปฏิ บตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ด้านเจตคติมากที่ สุด รองลงมา คือ
ด้านการสื่ อสาร ด้านการแก้ไขปั ญหา ด้านการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ ด้านการควบคุมตัวเองในการเรี ยนรู ้ ตามลําดับ
และด้านที่นอ้ ยที่สุด คือ ด้านเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 232 คน
ข้ อคําถาม
ด้านเจตคติ
1. ท่านชอบเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ
อยูต่ ลอดเวลา
2. ท่านรู ้สึกเพลิดเพลินในสิ่ งที่กาํ ลัง
เรี ยนรู้อยู่ ณ ขณะนั้น
3. ท่านเห็นด้วยว่าการเรี ยนรู ้มี
ความสําคัญและจําเป็ นที่จะต้อง
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
ด้วยความสมัครใจทุกครั้ง
5. ท่านเห็นอกเห็นใจและสามารถ
ยอมรับความคิดเห็นหรื อข้อแตกต่าง
ระหว่างตนเองและผูอ้ ื่นได้

1
(น้อยที่สุด)
1
(0.4)
0

ระดับความเป็ นจริ ง
2
3
4
(น้อย) (ปานกลาง) (มาก)

5
X�
(มากที่สุด)

S.D. แปลค่ า

75
(32.3)
84
(36.2)
60
(25.9)

93
(40.1)
93
(40.1)
72
(31.0)

57
(24.6)
48
(20.7)
95
(40.9)

3.85

0.83

มาก

3.78

0.80

มาก

1
(0.4)

6
(2.6)
7
(3.0)
4
(1.7)

4.10

0.87

มาก

3
(1.3)
1
(0.4)

19
(8.2)
4
(1.7)

96
(41.4)
68
(29.3)

73
(31.5)
85
(36.6)

41
(17.7)
74
(31.9)

3.56

0.91

มาก

3.97

0.84

มาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้ อคําถาม
6. ท่านรู้จกั แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้รับความรู ้ที่ท่านต้องการ
7. ท่านศึกษาเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถของตนให้ดียง่ิ ขึ้น
8. ท่านแสวงหาความรู้ดว้ ยการลงมือ
ปฏิบตั ิและศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆ
9. ท่านอ่านหนังสื อหรื อวารสารวิชาการ
เป็ นประจํา เพื่อพัฒนาความรู ้และ
ต่อยอดการเรี ยนรู้
10. ท่านติดตามความเคลื่อนไหวของ
ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู ้ ต่างๆ
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่าง
สมํ่าเสมอ
รวม
ด้านเป้ าหมายในการเรียนรู้
11. ท่านตั้งเป้าหมายการเรี ยนรู้
จากปัญหา ความสนใจ และ
ความต้องการของตนเอง
12. ท่านวางแผนและกําหนดระยะเวลา
ในการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการเรี ยนรู้
13. ท่านแบ่งเวลาเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ท่าน
สนใจวันละ 1-2 ชัว่ โมง
14. ท่านลงมือแสวงหาความรู้จน
สามารถเรี ยนรู้ได้สาํ เร็ จตาม
เป้ าหมายและระยะเวลาที่กาํ หนด
รวม
ด้านการควบคุมตัวเองในการเรียนรู้
15. ท่านมุ่งมัน่ และตั้งใจเรี ยนรู ้เพื่อให้
เข้าใจในสิ่ งนั้นๆ
16. ท่านสามารถเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
จนกว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์

1
(น้อยที่สุด)
0
0
0

ระดับความเป็ นจริ ง
2
3
4
(น้อย) (ปานกลาง) (มาก)
4
102
86
(1.7)
(44.0)
(37.1)
9
86
81
(3.9)
(37.1)
(34.9)
4
92
85
(1.7)
(39.7)
(36.6)

5
(มากที่สุด)
40
(17.2)
56
(24.1)
51
(22.0)

X�

S.D. แปลค่ า

3.69

0.76

มาก

3.79

0.85

มาก

3.78

0.80

มาก

7
(3.0)

38
(16.4)

107
(46.1)

54
(23.3)

26
(11.2)

3.23

0.95

ปาน
กลาง

1
(0.4)

11
(4.7)

104
(44.8)

74
(31.9)

42
(18.1)

3.62

0.48

มาก

3.73

0.80

มาก

0

8
(3.4)

94
(40.5)

88
(37.9)

42
(18.1)

3.70

0.80

มาก

1
(0.4)

11
(4.7)

117
(50.4)

76
(32.8)

27
(11.6)

3.50

0.77

ปาน
กลาง

6
(2.6)
2
(0.9)

41
(17.7)
18
(7.8)

114
(49.1)
115
(49.6)

54
(23.3)
73
(31.5)

17
(7.3)
24
(10.3)

3.15

0.88

3.42

0.81

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.44

0.81

ปาน
กลาง

3.63

0.78

มาก

3.53

0.78

มาก

1
(0.4)
1
(0.4)

9
(3.9)
11
(4.7)

1750

96
(41.4)
113
(48.7)

94
(40.5)
78
(33.6)

32
(13.8)
29
(12.5)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้ อคําถาม
17. ท่านสามารถมีสมาธิ ตลอดการรับ
ฟังบรรยาย
18. ท่านฝึ กเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ไม่รู้จากการ
อ่าน การฟัง การดู และการลงมือ
ปฏิบตั ิ
19. ท่านมีความรับผิดชอบต่อเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้และทําให้สาํ เร็ จภายใน
เวลาที่กาํ หนด
รวม
ด้านการเรียนรู้อย่างสร้ างสรรค์
20. ท่านสามารถหาคําตอบในสิ่ งที่
สงสัยได้ดว้ ยตนเอง
21. ท่านชอบค้นคว้าหาคําตอบ
ด้วยการฝึ กตั้งคําถาม
22. ท่านสามารถคิดสิ่ งใหม่ที่แตกต่าง
จากเดิมได้
23. ท่านสามารถจินตนาการและคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ดว้ ย
การเรี ยนรู ้จากสิ่ งต่างๆ
24. ท่านสามารถแสวงหาความรู้ได้
หลากหลายวิธี
25. ท่านสามารถนําความคิดสร้างสรรค์
ที่ได้จากการเรี ยนรู้ส่ิ งต่างๆ ไปใช้
ในชี วิตประจําวันหรื อการทํางาน
ได้อย่างเหมาะสม
รวม
ด้านการสื่ อสาร
26. ท่านเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
27. ท่านคิดและไตร่ ตรองก่อนพูดอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผูฟ้ ัง
28. ท่านเข้าใจและสามารถสื่ อสารได้
หลากหลายภาษา
29. ท่านมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เพื่อน
ร่ วมงาน
30. ท่านกล้าแสดงออกทางความคิด
ความรู้สึกและการกระทําอย่าง
ถูกต้องและมัน่ ใจ

1
(น้อยที่สุด)
2
(0.9)
2
(0.9)
1
(0.4)

1
(0.4)
0
2
(0.9)
0

0
1
(0.4)

0
0
10
(4.3)
1
(0.4)
1
(0.4)

ระดับความเป็ นจริ ง
2
3
4
(น้อย) (ปานกลาง) (มาก)
19
125
67
(8.2)
(53.9)
(28.9)
13
100
83
(5.6)
(43.1)
(35.8)
13
(5.6)

89
(38.4)

91
(39.2)

5
X�
(มากที่สุด)
19
3.35
(8.2)
34
3.57
(14.7)
38
(16.4)

S.D. แปลค่ า
0.78
0.83

ปาน
กลาง
มาก

3.65

0.83

มาก

3.54

0.80

มาก

8
(3.4)
14
(6.0)
13
(5.6)
16
(6.9)

99
(42.7)
102
(44.0)
115
(49.6)
108
(46.6)

91
(39.2)
77
(33.2)
69
(29.7)
71
(30.6)

33
(14.2)
39
(16.8)
33
(14.2)
37
(15.9)

3.63

0.78

มาก

3.60

0.83

มาก

3.50

0.83

3.55

0.84

ปาน
กลาง
มาก

9
(3.9)
14
(6.0)

105
(45.3)
109
(47.0)

73
(31.5)
69
(29.7)

45
(19.4)
39
(16.8)

3.66

0.83

มาก

3.56

0.85

มาก

3.58

0.82

มาก

4.00

0.83

มาก

3.77

0.79

มาก

3.09

0.99

3.91

0.88

ปาน
กลาง
มาก

3.61

0.85

มาก

7
(3.0)
5
(2.2)
46
(19.8)
7
(3.0)
12
(5.2)

1751

59
(25.4)
89
(38.4)
114
(49.1)
75
(32.3)
104
(44.8)

93
(40.1)
91
(39.2)
35
(15.1)
77
(33.2)
73
(31.5)

73
(31.5)
47
(20.3)
27
(11.6)
72
(31.0)
42
(18.1)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้ อคําถาม
31. ท่านสามารถพูดหรื อสื่ อสารให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจความต้องการของตนเองได้
32. ท่านสามารถสื่ อสารด้วยภาษาเขียน
ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ง่าย
33. ท่านรู้จกั วิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐาน
ของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
34. ท่านถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
เรื่ องที่เชี่ ยวชาญให้ผอู ้ ื่นได้
รวม
ด้านการแก้ไขปัญหา
35. ท่านสามารถกําหนดปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน
36. ท่านสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ทาํ ให้
เกิดปัญหาได้
37. ท่านสามารถกําหนดวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ หรื อพิจารณาทางเลือกที่
เป็ นไปได้อาจมีมากกว่า 1 วิธี
38. ท่านสามารถเลือกวิธีแก้ไขที่ดีที่สุด
ได้ โดยการเปรี ยบเทียบแต่ละวิธี
39. ท่านตระหนักรู้ถึงความจําเป็ น
เร่ งด่วนของสิ่ งที่ควรทํา
รวม
รวมทั้งหมด

1
(น้อยที่สุด)
2
(0.9)
1
(0.4)
12
(5.2)
2
(0.9)

7
(3.0)
0
1
(0.4)
0
0

ระดับความเป็ นจริ ง
2
3
4
(น้อย) (ปานกลาง) (มาก)
7
101
87
(3.0)
(43.5)
(37.5)
15
97
86
(6.5)
(41.8)
(37.1)
111
73
35
(47.8)
(31.5)
(15.1)
13
109
81
(5.6)
(47.0)
(34.9)

5
(มากที่สุด)
35
(15.1)
33
(14.2)
1
(0.4)
27
(11.6)

X�

S.D. แปลค่ า

3.62

0.80

มาก

3.58

0.82

มาก

3.57

0.82

มาก

3.50

0.80

3.62

0.84

ปาน
กลาง
มาก

109
(47.0)
12
(5.2)
11
(4.7)

91
(39.2)
112
(48.3)
107
(46.1)

24
(10.3)
77
(33.2)
85
(36.6)

1
(0.4)
31
(13.4)
28
(12.1)

3.59

0.77

มาก

3.54

0.78

มาก

3.55

0.78

มาก

14
(6.0)
8
(3.4)

101
(43.5)
84
(36.2)

78
(33.6)
83
(35.8)

39
(16.8)
57
(24.6)

3.61

0.83

มาก

3.81

0.84

มาก

3.62
3.55

0.80
0.82

มาก
มาก

จากตางรางที่ 1 พบว่า ลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชาและ
ระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.55, S.D. = 0.82)
ระยะที่ 2 ผลการศึ กษาแนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับ
บัญชาและระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบว่า แนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต 6 ด้าน
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน มีประเด็นสําคัญดังนี้
1) ด้านเจตคติ ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ เป็ นฐานข้อมูลออนไลน์ และควร
สร้ า งแรงจู ง ใจให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต ด้ว ยการสนับ สนุ น รางวัล หรื อ การให้ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ มี
ความสามารถพิเศษเพิม่ ขึ้น
2) ด้านเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ ควรกําหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในสัปดาห์ ให้มีการแข่งขันความรู ้ที่
ได้คน้ หา/อ่าน มานําเสนอหรื อระดมสมองแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน และควรประชาสัมพันธ์หนังสื อใหม่
และหนังสื อน่าอ่านลงบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดมุมนัง่ อ่านหนังสื อตามโซนต่างๆ เพื่อกระตุน้ ความสนใจใน
การอ่านหนังสื อในแต่ละวัน
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3) ด้านการควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ องค์กรควรสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกฝนการสร้างสมาธิ
ผ่านโครงการสมาธิเพื่อสร้างปั ญญา
4) ด้านการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ ควรส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ไม่วา่
จะในระดับเดียวกันหรื อต่างระดับ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้นอกสายงานเพื่อเกิดองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั ตนเอง
5) ด้านการสื่ อสาร ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ฝึกภาษาที่หลากหลายกับเจ้าของภาษาโดยตรง อาจ
จัดซื้ อโปรแกรมหรื อแอพลิเคชัน่ ที่ ช่วยฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้บุคลากรมีประสิ ทธิ ภาพในการ
สื่ อสารที่ดีมากยิง่ ขึ้น
6) ด้า นการแก้ไ ขปั ญ หา ควรส่ ง เสริ ม โดยการเชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ และมี
ประสบการณ์ ในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาในการทํางานมาบรรยายให้กบั บุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ลดความผิดพลาดในการทํางาน

อภิปรายผล

การศึ กษาแนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตของบุ คลากรสํานักงานราชวิทยาลัยจุ ฬาภรณ์ ซึ่ งมี
ประเด็น ในการอภิปราย 2 ข้อ ดังนี้
1. อภิปรายผลการศึกษาลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชา
และระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบว่า ผลการสํารวจลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต 6 ด้าน
มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านเจตคติ คื อ การเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ความเข้าใจหรื อความเชื่ อในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ตลอดมี
ความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบเกี่ ยวกับเรื่ องการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต มีพฤติกรรมที่ สอดคล้องเกี่ ยวกับเรื่ องการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต พบว่า ข้อคําถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก แต่ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตที่บุคลากรสายสนับสนุ น
ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีนอ้ ยมากที่สุดในด้านนี้ คือ การอ่าน
หนังสื อหรื อวารสารวิชาการเป็ นประจํา เพื่อพัฒนาความรู ้และต่อยอดการเรี ยนรู ้
2. ด้า นเป้ า หมายในการเรี ย นรู ้ คื อ การเป็ นผูท้ ี่ ว างแผนและกํา หนดระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ ที่
สอดคล้องกับเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ แบ่งเวลาเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ ท่านสนใจ และลงมือแสวงหาความรู ้จนสามารถ
เรี ยนรู ้ได้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายและระยะเวลาที่กาํ หนด พบว่า ข้อคําถามส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ลกั ษณะ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ที่บุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ ที่ มีน้อยมากที่ สุดในด้านนี้ คือ การแบ่งเวลาเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ ท่านสนใจวันละ 1-2 ชัว่ โมง ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Crick et al. (2004) ซึ่ งได้กล่าวถึงลักษณะของผูเ้ รี ยนที่ดีไว้วา่ การตระหนักรู ้เชิงกลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ได้ไว มีความสนใจในการเรี ยนและตระหนักถึงความเป็ นผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก พยายามหาวิธีที่
แตกต่างที่ จะเรี ยนรู ้ มี การประเมิ นผลด้วยตนเองเป็ นอย่างดี สามารถบริ หารจัดการเวลาเพื่อหาแหล่งข้อมูลที่
ต้องการเรี ยนรู ้ได้ จัดตารางในการเรี ยนรู ้ตามที่ ตอ้ งการได้เป็ นอย่างดี สามารถจัดการอารมณ์ความรู ้ สึกที่ ไม่ดี
เกี่ยวกับความคับข้องใจหรื อความผิดหวังได้ มีความรับผิดชอบในการเรี ยนสูง
3. ด้านการควบคุมตัวเองในการเรี ยนรู ้ คือ การเป็ นผูท้ ี่มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจเรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้นๆ
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่ องจนบรรลุวตั ถุประสงค์ สามารถมีสมาธิ ตลอดการรั บฟั ง
บรรยาย ฝึ กการอ่าน การฟัง การดู และการลงมือปฏิบตั ิ และมีความรับผิดชอบต่อเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้และทําให้
สําเร็ จภายในเวลาที่กาํ หนด พบว่า ข้อคําถามส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก แต่ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ที่บุคลากร
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สายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีนอ้ ยมากที่สุดในด้านนี้
คื อ การมี สมาธิ ตลอดการรับฟั งบรรยาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วิธิดา จรุ งเกี ยรติกุล (2561) ที่ กล่าวว่า
การเรี ยนรู ้ หรื อแสวงหาความรู ้ น้ นั บุ คคลสามารถกระทําได้หลากหลายวิธี เช่ น การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ตนเองกําหนดขึ้น เรี ยนรู ้ดว้ ยความตั้งใจ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
4. ด้านการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ คือ การเป็ นผูท้ ี่สามารถค้นหาคําตอบในสิ่ งที่สงสัยได้ดว้ ยตนเอง
หาคําตอบจากการตั้งคําถาม คิ ดสิ่ งใหม่ๆ ที่ แตกต่างไปจากเดิ มได้ สามารถแสวงหาความรู ้ ได้หลากหลายวิธี
มีจินตนาการ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้จากสิ่ งต่างๆ และนําความคิดสร้างสรรค์ที่
ได้จากการเรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรื อการทํางานได้อย่างเหมาะสม พบว่า ข้อคําถามส่ วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก แต่ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตที่บุคลากรสายสนับสนุ น ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบตั ิการ
สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีนอ้ ยมากที่สุดในด้านนี้ คือ การคิดสิ่ งใหม่ที่แตกต่างจากเดิมได้ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Guglielmino (1977) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้านการเปิ ดรับโอกาสในการ
เรี ยนรู ้วา่ เป็ นผูท้ ี่สนใจในการเรี ยน ปรารถนาที่จะเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ อยูเ่ สมอ นับว่าการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของชี วิต
มีความภาคภูมิใจเมื่อสําเร็ จ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น และยอมรับคําติชมในความผิดพลาดของ
ตนเอง
5. ด้านการสื่ อสาร คือการเป็ นผูท้ ี่ เปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น คิดและไตร่ ตรองก่อนพูด
อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผูฟ้ ัง เข้าใจและสามารถสื่ อสารได้หลากหลายภาษา มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
กล้าแสดงออกทางความคิด ความรู ้สึกและการกระทําอย่างถูกต้องและมัน่ ใจ พูดหรื อสื่ อสารให้ผูอ้ ื่นเข้าใจความ
ต้องการของตนเองได้ สามารถสื่ อสารด้วยภาษาเขียนให้ผูอ้ ื่นเข้าใจได้ง่าย รู ้จกั วิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของ
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องที่เชี่ยวชาญให้ผอู ้ ื่นได้ พบว่า ข้อคําถามส่วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับมาก แต่ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตที่ บุคลากรสายสนับสนุ น ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิ บตั ิการ
สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีนอ้ ยมากที่สุดในด้านนี้คือ การเข้าใจและสามารถสื่ อสารได้หลากหลายภาษา
6. ด้านการแก้ไขปั ญหา คือ การเป็ นผูท้ ี่มีสามารถกําหนดปั ญหาได้อย่างชัดเจน วิเคราะห์สาเหตุที่
ทําให้เกิดปั ญหาได้ กําหนดวิธีการแก้ไขปั ญหาได้ หรื อพิจารณาทางเลือกที่เป็ นไปได้ อาจมีมากกว่า 1 วิธี สามารถ
ตัดสิ นใจเลือกวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดได้ โดยการเปรี ยบเทียบแต่ละวิธี และตระหนักรู ้ถึงความจําเป็ นเร่ งด่วนของสิ่ งที่
ควรทํา พบว่า ข้อคําถามส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก แต่ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ที่บุคลากรสายสนับสนุน ระดับ
บังคับบัญชาและระดับปฏิบตั ิการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ มีน้อยมากที่ สุดในด้านนี้ คือ การวิเคราะห์
สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ บิน ไชยยะ และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า การที่จะเป็ น
ผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชี วิตได้น้ นั จําเป็ นต้องมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตที่ สําคัญอันได้แก่ ทักษะการคิดแก้ไขปั ญหา
หมายถึง ความสามารถในการรู ้และเข้าใจถึงปั ญหา สามารถระบุได้ และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิ ทธิภาพ
2. อภิปรายผลการศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับ
บัญ ชาและระดับ ปฏิ บัติ ก าร สํา นัก งานราชวิท ยาลัย จุ ฬ าภรณ์ พบว่า จากผลการสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) ของผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เกี่ยวกับลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเจตคติ ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่เป็ นฐานข้อมูลออนไลน์ และควร
สร้ า งแรงจู ง ใจให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต ด้ว ยการสนับ สนุ น รางวัล หรื อ การให้ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ มี
ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอาชัญญา รัตนอุบล (2542) ที่กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่เกิด
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จนกระทัง่ ตาย ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่วยั เด็กจนถึงวัยผูใ้ หญ่และจนถึงวัยชรา ได้รับความรู ้ ทักษะ
เจตคติจากบุคคลหรื อสถาบัน เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบหรื อไม่เป็ นระบบก็ได้ ตั้งใจหรื อโดยบังเอิญก็ได้ แต่ตอ้ งเกิด
กระบวนการเพื่อพัฒนาตัวเอง สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และสามารถปรับตัวให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
2. ด้านเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ ควรกําหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในสัปดาห์ ให้มีการแข่งขันความรู ้
ที่ได้คน้ หา/อ่าน มานําเสนอหรื อระดมสมองแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน และควรประชาสัมพันธ์หนังสื อใหม่
และหนังสื อน่าอ่านลงบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดมุมนัง่ อ่านหนังสื อตามโซนต่างๆ เพื่อกระตุน้ ความสนใจ
ในการอ่านหนังสื อในแต่ละวัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วิธิดา จรุ งเกี ยรติกุล (2561) ที่ กล่าวว่า บุคคลที่
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องของการศึกษาและเรี ยนรู ้ เพื่อนําไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว องค์กรและชุมชน
เห็ น คุ ณ ค่า ของตนเองและผูอ้ ื่ น นํา ตนเองในการเรี ย นรู ้ ไ ด้ เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ รั ก การเรี ย นรู ้ อย่า งต่อ เนื่ องตลอดชี วิต
มีทศั นคติที่ดี รับฟั ง เปิ ดกว้าง พร้อมเรี ยนรู ้เรื่ องราวที่เคยได้เรี ยนรู ้แล้วด้วยมุมมองใหม่ เป็ นผูร้ อบรู ้และเท่าทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง มีอิสระในการคิด รู ้วธิ ีแสวงหาความรู ้อย่างสมํ่าเสมอ
3. ด้านการควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ องค์กรควรสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกฝนการสร้างสมาธิ
ผ่านโครงการสมาธิ เพื่อสร้างปั ญญา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิวะ บุณสิ น (2558) ได้ย้ าํ ถึงความเข้าใจในเรื่ อง
แนวคิ ดการศึ กษาตลอดชี วิต ว่าเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องไม่มีที่สิ้นสุ ด อาจมาจาก การจู งใจหรื อไม่จูงใจก็ได้
เพราะมนุษย์มีการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
4. ด้านการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ ควรส่งเสริ มให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน ไม่วา่
จะในระดับเดียวกันหรื อต่างระดับ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้นอกสายงาน เพื่อเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั
ตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม แห่ งสหประชาชาติ (UNESCO)
(2012) ได้กล่าวถึงทักษะชีวติ ที่จาํ เป็ นในสังคมแห่งการเรี ยนรู ้คือ Learn to know เรี ยนเพื่อให้มีความรู ้และมีวธิ ีการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนําความรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ที่ได้รับมาต่อยอด แสวงหาหรื อผลิตสร้างความรู ้ใหม่
เพิ่มขึ้นได้เรื่ อยๆ
5. ด้านการสื่ อสาร ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ฝึกภาษาที่ หลากหลายกับเจ้าของภาษาโดยตรง
อาจจัดซื้ อโปรแกรมหรื อแอพลิเคชัน่ ที่ ช่วยฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้บุคลากรมีประสิ ทธิ ภาพใน
การสื่ อสารที่ดีมากยิง่ ขึ้น
6. ด้า นการแก้ไ ขปั ญ หา ควรส่ ง เสริ ม โดยการเชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ และมี
ประสบการณ์ในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาในการทํางานมาบรรยายให้กบั บุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและลด
ความผิดพลาดในการทํางาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยศึกษานิ เทศก์ สํานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ที่ได้กล่าวถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้วา่ เป็ นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางการศึกษาที่สาํ คัญ เพราะทุกคนล้วนแต่ตอ้ งเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดเวลา สามารถกระทําได้ทุกช่วงวัยของชีวติ
และเรี ยนรู ้ได้ทุกสถานที่ ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุมการศึกษาทุกรู ปแบบ โดยทุกคนมีโอกาส
ทางการศึกษาที่ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
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ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
ผูบ้ ริ หารควรนําแนวทางส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเจตคติ ด้านเป้ าหมายใน
การเรี ยนรู ้ ด้านการควบคุมตัวเองในการเรี ยนรู ้ ด้านการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ ด้านการสื่ อสาร และด้านการแก้ไข
ปั ญหาที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาไปปรับใช้กบั บุคลากรในองค์กร โดยเน้นด้านเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ขาดลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ในด้านนี้เป็ นจํานวนมาก
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการนําแนวทางส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ที่ผวู ้ จิ ยั นําเสนอในการวิจยั ครั้งนี้ไปทดลองใช้จริ ง
ในองค์กรอื่น ๆ
2. ควรนําแบบสอบถามลักษณะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ไปพัฒนาและปรับใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น
นักเรี ยนครู แพทย์ พยาบาล เป็ นต้น
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กิจกรรมโครงงาน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ได้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
จัง หวัด นครปฐม ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2564 จํา นวน 28 คน ซึ่ ง ได้ม าโดยวิธี ก ารสุ่ ม แบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาสังคมศึกษา จํานวน 9 แผน 18 ชัว่ โมง มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.94 และ3) แบบการประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว
ผลการวิจยั พบว่า
(1) การจัด การเรี ยนรู ้ ด้วยกิ จกรรมโครงงานในวิช าสังคมศึ ก ษาที่ มี ต่อ พฤติ ก รรมจิ ต สาธารณะของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรมโครงงาน 4 กิจกรรม และพฤติกรรมจิตสาธารณะ 4 พฤติกรรม
โดยภาพรวมนัก เรี ย นที่ ป ฏิ บัติ กิ จ กรรมโครงการทั้ง 4 กลุ่ ม มี พ ฤติ ก รรมจิ ต สาธารณะอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
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(X-bar = 4.84 , S.D. = .04) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่เสี ยสละมี ระดับมากที่ สุด
(X-bar = 4.95, S.D. = .15) รองลงมา คื อ ด้า นการช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ น มี ค่ า อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (X-bar = 4.89,
S.D. = .24) และด้านที่ น้อยที่ สุด คื อ ความรั บผิดชอบแต่มีค่าอยู่ในระดับมากที่ สุด (X-bar = 4.86, S.D. = .17)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 หลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยกิ จกรรมโครงงานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (X-bar = 20.21 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนนและ S.D. = 3.04)

ABSTRACT

The objectives of this research were to 1) Study public-minded behavior using project based learning
activities 2) compare learning achievement of social studies of grade 8 students after receiving project based
learning activities with the criterion of 70 percent of full marks. The sample consisted of 28 grade 8 students in
the second semester of the academic year 2021 at Watpho school, under NakhonPathom Primary Educational
Service Area Office2.They were selected using multi-stage random sampling.The research instruments were:
1) 9 lesson plans of 18 hours for project based learning activities with the highest level of appropriateness,
2) An achievement test of social studies with a reliability of 0.94 and 3) The assessment form of public-minded
behavior with a reliability of 0. 95. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation,
pair-sampled t-test.
The research findings were as follows:
1) Project based learning activities in social studies towards public- minded behavior of grade 8 students
were composed of 4 project activities and 4 public- minded behavior. In overall 4 groups of students had publicminded behavior at the highest level. (X-bar = 4.84, S.D. = .04) Considering each aspect found that,the aspect of
generosity and sacrifice was at the highest level. (X-bar = 4.95, S.D. = .15), followed by helping others was at
the highest level.(X-bar = 4.89, S.D. = .24) and the least was the s aspect of responsibility , but it was at the
highest level. (X-bar = 4.86, S.D. = .17) at the .05 level of statistical significance.
2) The learning achievement test of social studies of grade 8 students after receiving project based
learning activities of grade 8 students were higher than the criterion of 70 percent of full marks at the .05 level of
statistical significance. (X-bar = 20.21 from total 25 scores and S.D.=3.04 and t = 4.713)
Keywords: Project Based Learning Activities, Public-Minded Behavior, Social Studies Learning Achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน 2551 มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการมุ่ ง พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้เ ป็ นผูม้ ี
จิตสาธารณะดังนี้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินยั และปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ้ความสามารถ
ในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทกั ษะชีวิตมีจิตสํานึ กในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและ
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ภูมิปัญญาไทยและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่ม่งุ ทําประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม โดยวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จะปลูกฝังและเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมค่านิยม มีจิตสํานึก
และมีความภูมิใจในความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั มีจิตสาธารณะ
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึ ก ษาปี การศึ ก ษา 2563 คะแนนเฉลี่ ย ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 วิชาสังคมศึกษาสาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนิ นชีวติ ในสังคมมาตรฐาน
ส.2.1 ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 78.65 ปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 77.69 ปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 76.70 ซึ่ งถือว่าคะแนน
เฉลี่ยสาระที่ 2 มีแนวโน้มตํ่าลง(สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จังหวัดนครปฐม)
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นความสําคัญในการแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษา
และโดยเฉพาะเรื่ องพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยน โดยพิจารณาเลือกใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนการแบบ
โครงงานตามแนวคิดของ John Dewey ซึ่งเป็ นการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน คิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาได้ ประนอม
เดชชัย (2531)ได้ศึ ก ษาการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานเป็ นการสอนที่ ให้นัก เรี ย นได้ก ํา หนดโครงงานและ
ดําเนิ นการให้สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของโครงงานนั้น อาจเป็ นโครงงานที่ จัดทําเป็ นกลุ่มหรื อคนเดี ยวก็ได้
นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการทํางานนั้นด้วยตนเองลักษณะการสอนคล้อยตามสภาพจริ งของสังคมเป็ น
การทํางานที่ เริ่ มต้นด้วยปั ญหาและดําเนิ นการแก้ปัญหาโดยลงมื อทดลองปฏิ บัติจริ งจากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นเรื่ อง
จิตสาธารณะสามารถนําการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานและการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนสังคมและท้องถิ่นได้
จากปั ญ หาและแนวทางการแก้ปัญ หาเรื่ องจิ ตสาธารณะ ผูว้ ิจัย สนใจที่ จะใช้ก ารจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
กิจกรรมโครงงานที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ให้สูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังการใช้กิจกรรมโครงงาน
(2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าสัง คมศึ ก ษาโรงเรี ย นวัด โพธิ์ สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70
ของคะแนนเต็ม

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) ให้ความหมายจิตสาธารณะ หมายถึง การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เป็ นการสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมซึ่งเป็ นเรื่ อง ที่เกิดจากภายใน “จิตสาธารณะ” เป็ นสิ่ งหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการปลูกจิตสํานึ กให้คนรู ้จกั เสี ยสละ ร่ วมแรงร่ วมใจ มีความร่ วมมือในการทําประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
ช่วยลดปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อเป็ นหลักการในการดําเนินชีวติ ช่วยแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สงั คม
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2546) ให้ความหมายพฤติกรรมจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึง
การมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมหรื อสถานการณ์ ที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ ผูอ้ ื่น ชุ มชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ
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กระตือรื อร้น โดยไม่หวังผลตอบแทนผูท้ ี่มีจิตสาธารณะ คือ ผูท้ ี่ มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ ห้และช่วยเหลือผูอ้ ื่น แบ่งปั น
ความสุ ขส่ วนตนเพื่อทําประโยชน์แก่ ส่ วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ด้วยแรงกายสติ ปั ญญา
ลงมื อ ปฏิ บัติเพื่ อ แก้ปัญหา หรื อ ร่ ว มสร้ างสรรค์สิ่ งที่ ดี งามให้เกิ ดในชุ มชน โดยไม่ หวังสิ่ งตอบแทน ตัว ชี้ วดั
1) ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน พฤติกรรมจิตสาธารณะ 1. ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และ
ครู ทาํ งานด้วยความเต็มใจ 2. อาสาทํางานให้ผอู ้ ื่นด้วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญาด้วยความสมัครใจ
3. แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาให้กบั ผูอ้ ื่น ตัวชี้วดั 2) เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคมพฤติกรรมจิตสาธารณะ 1.ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่ งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
2.เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม 3.เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรื อร่ วมสร้าง
สิ่ งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรื อร้น
ทิศนา แขมมณี (2559) ได้กล่าวว่า รู ปแบบการสอนแบบโครงงาน Project based การจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้
โดยใช้โครงงานเป็ นหลัก คื อการจัดสภาพการณ์ ของการเรี ยนการสอนโดยให้ผูเ้ รี ยนได้เลื อกกันทําโครงงาน
โดยร่ วมกันแก้ปัญหาสํารวจสังเกตและกําหนดเรื่ องที่แก้ปัญหาและกําหนดแผนในการทําโครงงานร่ วมกัน ศึกษา
หาข้อมูลความรู ้ที่จาํ เป็ นและลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) สุ รางค์ โค้วตระกูล (2554) อ้างในการพัฒนาระบบ
การจัดการเรี ยนรู ้มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช กล่าวว่าทฤษฎี การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism)
มีหลักการที่สาํ คัญว่าในการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูก้ ระทํา (active) และสร้างความรู ้ข้ ึนเองทฤษฎี Constructivist
การเรี ยนรู ้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู ้ ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง เป้ าหมายของ
การเรี ยนรู ้มาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง (authentic tasks) ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองการจัดการ
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การเรี ยนรู ้อยูใ่ นบริ บทจริ งเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรม
ในบริ บทจริ งทางสังคมครู ผูส้ อนต้องจัดกิ จกรรมโดยผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ จากการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมจริ ยธรรม
(social moral) ให้เ กิ ด ขึ้ น โดยผูเ้ รี ย นจะต้อ งมี โ อกาสเรี ย นรู ้ ใ นบรรยากาศที่ เ อื้ อต่ อ การปฏิ สัม พันธ์ ท างสังคม
“การให้ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้” (Construction) จัดเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดาํ เนิ นกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนการวัดผลต้องใช้กิจกรรมใบงาน ในบริ บทจริ ง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภาสุ ดา ภาคาผลผล (2558) ได้วิจยั เรื่ อง ผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึ กษา โดยใช้
กิจกรรมการบริ การสังคมที่มีต่อมโนทัศน์และพฤติกรรม จิตสาธารณะของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นี้ 1) นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึ กษาโดย ใช้กิจกรรมการบริ การ
สังคมมีมโนทัศน์จิตสาธารณะหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนและสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ โครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใช้
กิ จ กรรมการบริ ก ารสัง คมมี พ ฤติ ก รรมจิ ต สาธารณะหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นและสู ง กว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
พฤติ ก รรมจิ ต สาธารณะ
ประกอบด้วย
1.การช่วยเหลือ
2.การเสี ยสละต่อสังคม
3.การมุ่งมัน่ พัฒนาสังคม
4.ความรับผิดชอบ
5.ความมีระเบียบวินยั

การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
กิจกรรมโครงงาน

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาสังคมศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ศึกษาที่ 2

3.3 สมมติฐานการวิจยั
1. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิ จกรรมโครงงานที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยม

2. หลังการจัดกิจกรรมโครงงานสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (บุญชม ศรี สะอาด, 2535, อ้างใน ชัยวัฒน์
สุทธิรัตน์, 2552)

4.วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง เป็ นแบบการวิจยั เชิ งปริ มาณที่ ใช้ในการศึ กษาใน
สถานการณ์ ในชี วิตจริ งที่ มีการจัดกระทํากับตัวแปรอิ สระ การวิจัยกึ่ งทดลองนํามาพัฒนาเพื่อเป็ นแนวทางใน
การเลื อกตรวจสอบความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลระหว่างตัวแปรอิ สระและตัวแปรตาม (Campbell&Stanley:1969;
Van Delen:1973) อ้างอิงจาก ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2553)
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
T1

Treatment
x

แบบทดสอบหลังเรี ยน
T2

แผนภาพที่ 2 แบบแผนการทดลองแบบ The one-group pretest-posttest design
X หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมโครงงาน
T1 หมายถึง แบบทดสอบก่อนเรี ยน
T2 หมายถึง แบบทดสอบหลังเรี ยนเรี ยน
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ในครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี 2564
จํานวนทั้งหมด 120 โรงเรี ยน จํานวน 2,130 คน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จังหวัด
นครปฐม
2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2564 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน
28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
4.3 เครื่ องมือวิจยั
1) แผนจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมโครงงานจํานวน 9 แผน
18 ชัว่ โมง
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษาเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 25 ข้อ
3) แบบประเมินจิตสาธารณะสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 วิธีการสังเกตโดยทฤษฎีของบลูม
(Bloom, 1956)
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมโครงงานจํานวน 9
แผน 18 ชัว่ โมง
1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมัธยมศึกษาปี ที่ 2
1.2 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นวิชาสังคมศึกษาให้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจแก้ไขความถูกต้อง
ทั้งเนื้ อหาและกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของแผนการจัดการเรี ยน
การสอนเนื้อหาและให้ขอ้ เสนอแนะและข้อบกพร่ อง จากนั้นนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
1.3 นําเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรม
โครงงานที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่2 ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale)
(กิ ดานันท์ มลิ ทอง, 2540) พบว่า ทุ กองค์ประกอบในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ในภาพรวมมี ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องในระดับมากมากที่ สุด (X-bar = 4.80, S.D = .53) โดยในขั้นนําเสนอบทเรี ยน (X-bar = 4.80,
S.D. = 0.45) ขั้นกําหนดความมุ่งหมายและขั้นวางแผน (X-bar = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นการดําเนิ นงานและขั้น
ประเมินผล (X-bar = 4.80, S.D. = 0.45)
1.4 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เป็ นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องพลเมืองดีจิตสาธารณะ
2.2 วิเคราะห์เนื้ อหาและผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษาชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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2.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาจากเอกสารและ
ตําราเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 2 โดยเน้นความรู ้ ความจํา ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องพลเมืองดีจิตสาธารณะ เป็ นแบบชนิดเลือกตอบ
จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ คัดเลือกตามเกณฑ์ความยากง่ายของข้อสอบ จํานวน 25 ข้อ
2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาพร้อมแบบประเมินที่ปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วมาให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
โดยใช้ดชั นี วดั ความสอดคล้อง (IOC) สุ รศักดิ์ นานานุ กูล (2559) ผลการพิจารณาได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษาที่ผ่านการประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ ง ไปทดลองใช้กบั กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากนั้นนําไปทดสอบหาค่าความยากง่าย (P) และหาค่าอํานาจจําแนก (r) พบว่ามี
ค่าความยากง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง 0.18-0.95 ค่าอํานาจจําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.21-0.87 ค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน (Kuder Richardson) จันทิภา ลิมปิ เจริ ญ
(2559) ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94
2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาฉบับจริ ง เพื่อนําไปใช้กบั
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบประเมินจิตสาธารณะวิชาสังคมศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิ ตพิสัย
ตามทฤษฎีของบลูมและคณะ จํานวน 30 ข้อ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องพลเมืองดีจิตสาธารณะ
3.2 วิเคราะห์เนื้ อหาและผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษาชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.3 ศึ กษาวิธีการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมวิชาสังคมศึกษาจากเอกสารและตําราเกี่ ยวกับ
การวัดและประเมินพฤติกรรมทางด้านจิตพิสยั ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
3.4 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ วิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยเน้น
องค์ประกอบ จิตสาธารณะ 5 ด้านประกอบด้วยการช่วยเหลือผูอ้ ื่น การเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เสี ยสละ การมุ่งมัน่ พัฒนา
สังคม ความมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ จํานวน 30 ข้อ คัดเลือกตามเกณฑ์ จํานวน 25 ข้อ
3.5 นําแบบประเมิ นจิ ตสาธารณะทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษาพร้ อ มแบบประเมิ น เสนอ
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุ ง
แก้ไข
3.6 นําแบบประเมินจิตสาธารณะทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาพร้อมแบบประเมินที่ปรับปรุ ง
แก้ไ ขแล้ว มาให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํา นวน 5 คน พิ จ ารณาประเมิ นความสอดคล้องระหว่า งข้อ สอบกับจุ ด ประสงค์
การเรี ยนรู ้ โดยใช้ดชั นีวดั ความสอดคล้อง (IOC) ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) ผลการพิจารณาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
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3.7 นํา แบบประเมิ น จิ ต สาธารณะทางการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ข้อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยผูว้ จิ ยั ปรับปรุ งมาจากแนวคิดของ กิดานันท์ มลิทอง (2540) พิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ ง ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.95 ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาโดยคํานวณจากสู ตร
ของครอนบรัค (Cronbach) ล้วน สายยศ (2538)
2.8 จัดพิมพ์แบบวัดประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะฉบับจริ ง เพื่อนําไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม ซึ่ งเป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2564 โรงเรี ยนวัดโพธิ์ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 จังหวัดนครปฐมโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ดําเนิ นการสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึกษา จํานวน 25 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชัว่ โมง
2. ดําเนิ นการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิ จกรรม
โครงงานที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 9 แผนเวลาเรี ยน 18 ชัว่ โมง
3. ดําเนินการกิจกรรมโครงงานจิตสาธารณะเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการกิจกรรมแล้วใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 25 ข้อแบบสังเกตพฤติกรรมโดยทฤษฎีของบลูม
Bloom (1956)
4. ดําเนินการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการสอนแล้ว ใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น 25 ข้อ จํานวน 1 ชัว่ โมง และบันทึกผลการทดสอบ
ที่ได้เป็ นคะแนนหลังเรี ยน
5. ผูว้ ิจยั นําผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนน เพื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
6. ผูว้ จิ ยั นําผลการประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะมาตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนน เพื่อนําไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), การทดสอบค่าที (pair-sampled
t-test), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังการใช้กิจกรรมโครงงาน
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษาโรงเรี ยนวัดโพธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 หลังการใช้กิจกรรมโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
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5. ผลการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลําดับหัวข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังการใช้กิจกรรมโครงงาน

ตารางที่ 1 แสดงผลของค่าเฉลี่ยX-barและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)จําแนกตามกิจกรรมโครงงานที่มีต่อ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2
พฤติกรรม
จิตสาธารณะ การช่วยเหลือ
กิจกรรม
ผูอ้ ื่น
โครงงาน
x-bar S.D.
กลุ่ม 1 พัฒนา
ศาสนสถาน
5.00 .00
วัดโพธิ์
กลุ่ม 2 พัฒนา
4.71 .14
ชุมชนและท้องถิ่น
กลุ่ม 3
การอนุรักษ์
5.00 .00
ธรรมชาติและ
ปล่อยปลา
กลุ่ม 4
การอนุรักษ์
4.86 .23
ธรรมชาติและ
ปลูกป่ า
เฉลี่ยรวม

4.89

.24

การเอื้อเฟื้ อ
เผื่อแผ่
การเสี ยสละ

การมุ่งมัน่
พัฒนาสังคม

ความมี
ระเบียบวินยั

ความรับผิดชอบ

x-bar

S.D.

x-bar

S.D.

x-bar

S.D.

x-bar

S.D.

x-bar

S.D.

4.97

.06

4.86

.32

4.77

.36

4.98

.06

4.92

.10

ระดับ
มากที่สุด

4.83

.16

4.63

.19

4.74

.43

4.74

.41

4.73

.07

ระดับ
มากที่สุด

5.00

.00

4.80

.40

4.69

.46

4.88

.29

4.87

.13

ระดับ
มากที่สุด

5.00

.00

4.89

.26

4.69

.44

4.86

.25

4.86

.11

ระดับ
มากที่สุด

4.95

.15

4.79

.24

4.72

.16

4.86

.17

4.84

.04

ระดับ
มากที่สุด

รวม

แปรผล

หมายเหตุ * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมโครงงานในวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ประกอบด้วยกิ จกรรมโครงงาน 4 กิ จกรรม และพฤติ กรรมจิ ตสาธารณะ 4
พฤติกรรม โดยภาพรวมนักเรี ยนที่ปฏิบตั ิกิจกรรมโครงการทั้ง 4 กลุ่ม มีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(X-bar = 4.84 , S.D. = .04) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เสี ยสละมีระดับมากที่สุด (X-bar =
4.95, S.D. = .15) รองลงมา คื อ ด้านการช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น มี ค่า อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด (X-bar = 4.89, S.D. = .24)
และด้านที่นอ้ ยที่สุด คือ ความรับผิดชอบแต่มีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X-bar = 4.86, S.D. = .17) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาโรงเรี ยนวัดโพธิ์สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต2ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาก่อนและหลังการใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบกิจกรรมโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 25 คะแนน
การทดสอบ
n
X-bar
ก่อนเรี ยน
28
16.85
หลังเรี ยน
28
20.21
หมายเหตุ * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม = 17.5 คะแนน
S.D.
t
df
2.94
9.211
27
3.04

Sig
.000

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 โรงเรี ยนวัดโพธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครปฐมเขต2หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
กิ จ กรรมโครงงานสู ง กว่า ก่ อ นได้รับการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบกิ จกรรมโครงงานโดยมี คะแนนเฉลี่ ย ก่ อนได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ เท่ ากับ 16.85 คะแนน และคะแนนเฉลี่ ยหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ เท่ ากับ 20.21 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 71.43 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมโครงงาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบกิ จกรรมโครงงาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดโพธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครปฐมเขต 2
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 1. ขั้นนําเสนอการเรี ยนรู ้ 2. ขั้นกําหนดวัตถุประสงค์ 3. ขั้นวางแผน
4. ขั้นการดําเนินงานทําตามแผนโครงงาน 5. ขั้นประเมินผล ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้จดั การเรี ยนรู ้ครบทุกขั้นตอนจะเห็นได้วา่
การจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมโครงงานในวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึ กษาปี ที่ 2 ซึ่ งส่ งผลให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาที่สูงขึ้นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ภาสุ ดา ภาคาผล (2558) ผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึ กษา โดยใช้กิจกรรมการบริ การ
สัง คมที่ มี ต่ อ มโนทัศ น์ แ ละพฤติ ก รรม จิ ต สาธารณะของนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการวิจัย สรุ ป ได้ดัง นี้
1) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการบริ การสังคมมีมโนทัศน์
จิตสาธารณะหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนและสูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ โครงงานในวิชาสังคมศึ กษาโดยใช้กิจกรรมการบริ การ
สังคมมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน เรี ยนและสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั สงคราม มี บุญญา (2558) การพัฒนารู ปแบบ
การออกแบบการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาปริ ญญาตรี โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
บริ การสังคมที่ ใช้คอมพิวเตอร์ สนับสนุ นการเรี ยนร่ วมกันผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการออกแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาปริ ญญาตรี โดยใช้โครงงานบริ การสังคมที่ใช้คอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรี ยนร่ วมกัน การออกแบบการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น มีคะแนนความสามารถในการออกแบบ
การเรี ยนการสอนทั้ง 3 รายวิชาอยูใ่ นระดับดีมาก 3. ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรายวิชาการพัฒนาองค์กรชุมชน มีคะแนนการทํา
แบบวัดจิตสาธารณะหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคะแนนการทําแบบประเมิน
1766

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

พฤติ ก รรมเชิ ง จิ ต สาธารณะหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และมี ค ะแนน
ประเมินผลโครงงานของทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับดี
สรุ ปจากการดําเนินการทดลอง และนําผลการวิจยั มาวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมโครงงานในวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่2 กิจกรรมโครงงาน 4 กิจกรรม โดยภาพรวมนักเรี ยนทั้ง4กลุ่มมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 หลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานสู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ เท่ ากับ 16.85 คะแนน และคะแนนเฉลี่ ยหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ เท่ ากับ 20.21 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 71.43 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. ครู ผูส้ อนควรอธิ บ ายขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน ขั้น ตอนการวางแผนและขั้น
การดําเนินงานต้องให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทการทํางานเป็ นกลุ่มและการเขียนโครงงานอย่างถูกต้อง
2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมโครงงานที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ สามารถดําเนินการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาอื่นได้
3. ในแต่ละขั้นตอนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกกันทําโครงงานโดยร่ วมกันแก้ปัญหา กล้าแสดงออก
และฝึ กทักษะการทํางานกลุ่ม ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ข้ ึนด้วยตนเองโดยการร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษาพัฒนากิ จกรรมโครงงานและการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นระยะ
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมโครงงานที่มีต่อ
พฤติกรรมจิตสาธารณะ เช่น ด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนชุมชนและสังคม
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