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บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรคล์ะครเพลงการศึกษาเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก ซ่ึงมาจากการดดัแปลงบทภาพยนตร์

เร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่า (2553) เป็นส่วนหน่ึงของนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

(Project-based Learning) ในรายวิชา CPA 211 การร้องเพลง ของนักศึกษาสาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการบูรณาการการร้องเพลงกบัศาสตร์

การละครเพ่ือสร้างสรรคเ์ป็นละครเพลงประเภทตูเ้พลง (Jukebox Musical) ผลปรากฏวา่ นกัศึกษาเกิดความรู้ความ

เขา้ใจจากการลงมือทาํดว้ยตวัเองและการปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนโดยการสนทนาเชิงวิพากษ ์ผลลพัธ์

ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism Theory) และแนวคิด                   

การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) ผ่านการสร้างสรรค์ละครเพลง อันจะทําให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาทกัษะตามหลกัการ 4 c คือ การคิดวเิคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือและความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็น

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นการพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติและอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 

 

คาํสําคญั: ละครการศึกษา, ละครเพลง, การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน, ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 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 ดิวอี (John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกนัผูริ้เร่ิมแนวคิดทฤษฎีการศึกษากบัประสบการณ์ 

(Theory of Education and Experience) ได้ให้ความเห็นว่าการศึกษาเพ่ือพฒันาสติปัญหา สังคม อารมณ์และ

คุณธรรมของปัจเจกบุคคลในสงัคมประชาธิปไตยนั้นควรใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ผา่นการลงมือทาํ (Learning 

by Doing) และการมีส่วนร่วมอยา่งต่ืนตวัของผูเ้รียน (Active Participation) ละครการศึกษาจึงเป็นการจดัการเรียน

การสอนเพ่ือเนน้กระบวนการเรียนรู้จากการทาํกิจกรรมเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัละครและทกัษะกระบวนการการทาํงาน  (ธนสิน ชุตินธรานนท์, 2560) ละครเป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมี

ศกัยภาพสูงในการส่ือสารความคิด ทั้งบทท่ีเป็นวรรณศิลป์ ภาพท่ีเป็นทศันศิลป์และเสียงท่ีเป็นคีตศิลป์ ละครจึง

ไม่ไดมี้ประโยชน์เพียงเพ่ือให้ความบนัเทิงแต่ยงัสามารถนาํมาประยุกต์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัในการสร้าง               

การเรียนรู้ (ชลลดา ทองทวี, 2557) การพฒันาผูเ้รียนภายใตก้รอบประเทศไทย 4.0 ในศตวรรษท่ี 21 จาํเป็นตอ้งมี

การเสริมสร้างทักษะในการหลอมรวมองค์ความรู้และนวตักรรม ดว้ยเหตุน้ีการเรียนรู้ในรายวิชา CPA 211                    

การร้องเพลงของนักศึกษาสาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม จึงนํา “การละคร”                  

พหุศาสตร์ท่ีเป็นศิลปะเก่าแก่แห่งมวลมนุษยชาติ (ภทัรศิลป์ สุกณัศีล และ กิตติ มีชยัเขตต,์ 2561) มาประยกุตก์บั

ศาสตร์ความรู้ดา้นละครเพลงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการร้องเพลง กระบวนการบริหารจดัการงานการแสดง 

การดดัแปลงบทละครจากภาพยนตร์เร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ไทยในปี พ.ศ. 2553 และเป็น

บทละครท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมในการคดัสรรโดยการระดมความคิดในกลุ่มเรียน (Brainstorming) เพ่ือนาํมาเป็น

เคร่ืองมือในการออกแบบนวตักรรมการสอนในการพฒันาทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยใหค้าํจาํกดัความวา่ “ละคร

เพลงการศึกษาเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก”  

 บทความน้ีจึงมุ่งหมายท่ีจะนําเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ละครเพลงการศึกษาเร่ือง ส่ิงเล็กเล็ก                       

ท่ีเรียกว่ารัก เพ่ือให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism Theory)                  

ท่ีกล่าวว่าการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองมีแนวคิด 4 ประการคือ 1) ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดา้น

ตนเอง 2) การเรียนรู้ใหม่เป็นการผสานจากความรู้เดิมและความรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 3) การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม                

มีผลต่อการเรียนรู้ 4) การจดักิจกรรมท่ีคลา้ยจริงมีผลทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และแนวคิด   

การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดจ้าก 1) การใคร่ครวญในตวัเอง (Critical 

Self-reflection)  ท่ีผูเ้รียนไดมี้การทบทวนจากประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบติั 2) การสนทนาเชิงวิพากษ์ 

(Critical Discourse) ซ่ึงเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ร่ือง หรือการกระตุน้ให้เกิดการคิดวิเคราะห์โดยผูส้อน 

(ไพบูลย ์โสภณสุวภาพ, 2564) อนัเป็นชุดของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ตามหลกั 4C (Critical 

Thinking, Communication, Collaboration, Creativity) ซ่ึงเป็นทักษะสําคญัของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้

กรอบประเทศไทย 4.0 (ภทัรศิลป์ สุกณัศีล และ กิตติ มีชยัเขตต,์ 2561) 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 เพ่ืออธิบายกระบวนการสร้างสรรคล์ะครเพลงเพ่ือการศึกษาเร่ือง ส่ิงเล็กเล็กท่ีเรียกวา่รัก ซ่ึงเป็นการจดั 

การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานท่ีสอดคลอ้งต่อแนวทางละครการศึกษา แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้

ดว้ยตนเองและแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง    
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3. การเตรียมละครเพลงเพ่ือการศึกษา  

  ละครการศึกษาเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ. 2439-2446  โดยมีจุดเร่ิมตน้จากโครงการเพ่ือ

สนัทนาการในการทาํกิจกรรมท่ีช่วยสอนภาษาองักฤษและวฒันธรรมแก่เด็กท่ีอพยพมาตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา

และเปิดโอกาสใหผู้ใ้หญ่และเด็กไดท้าํงานร่วมกนั (ธนสิน ชุตินธรานนท,์ 2560) ในการสร้างละครเพลงการศึกษาคร้ังน้ี 

จึงเปิดการเปิดโอกาสให้ผูส้อนกบัผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาการเรียนการสอนวิชาการร้องเพลง

ดว้ยกนั โดยผูส้อนกาํหนดให้นกัศึกษาในรายวิชาจะตอ้งมีการจดัทาํโครงงานการแสดงท่ีใชท้กัษะการร้องเพลง

ร่วมกบัการแสดงและนาํเสนอสู่สาธารณชนผ่านการแสดงสด โดยมีกระบวนการในการนาํเสนอละครเพลงเพ่ือ

การศึกษาดงัน้ี  

1) การนําเสนอรูปแบบการแสดง  ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดใน                 

การสร้างสรรคง์านการแสดงเพ่ือเป็นโครงงานในการเก็บคะแนนปลายภาค หลงัจากนั้นผูเ้รียนจะตอ้งมีการคน้ควา้

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมการนาํเสนอความคิดต่อผูส้อนในคร้ังแรกแบบการนาํเสนอดว้ยวาจา (oral presentation) 

ซ่ึงผูเ้รียนไดน้าํเสนอแนวทางการสร้างสรรคโ์ครงงานการแสดงในรูปแบบ “ละครเพลง” 

2) ตั้งโจทยก์ารทาํละครเพลง ผูส้อนมีการตั้งโจทยใ์นการจดัทาํละครเพลงโดยให้ผูเ้รียนคดัสรรบท

ประพนัธ์ท่ีมีอยู่เดิมในส่ือบนัเทิงไทยแต่ยงัไม่เคยมีการสร้างสรรคเ์ป็นละครเพลงมาก่อน มาสร้างสรรคข์า้มส่ือ 

(cross-media) เป็นโครงงานการแสดงละครเพลง ลักษณะการสร้างสรรค์เช่นน้ีเป็นการดัดแปลงบทละคร 

(adaptation) จากเคา้โครงเร่ืองเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ซ่ึงเม่ือนาํมาปรับใชใ้นโครงงานละครเพลงเพ่ือการศึกษาน้ีจะช่วยให้

ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะในการดดัแปลงบทละครอีกดว้ย 

3) การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการผลิตละครเพลง ผูเ้รียนจะตอ้งมีการจดัเตรียมโครงร่างของกระบวนการ

ก่อนการแสดง (pre-production) โดยแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการบริหารจดัการละครเพลงใหทุ้กคนในชั้นเรียนไดมี้

ส่วนร่วมในการรับผิดชอบการจดัทาํโครงงานเร่ืองน้ีไดน้าํเสนอรายละเอียดของหนา้ท่ีรับผิดชอบของตนเอง 

4) การนาํเสนอบทละครเพลงท่ีใชใ้นการแสดง โดยนกัศึกษาไดมี้การประชุมกลุ่ม คน้ควา้หาขอ้มูล

เก่ียวกบับทละครท่ีจะใชใ้นการแสดง ซ่ึงบทละครท่ีนกัศึกษานาํเสนอ คือเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก 

  

 
 

ภาพที ่1 ผูเ้รียนประชุมเพ่ือเตรียมนาํเสนอละครเพลงเพ่ือการศึกษา 

 พรรัตน์ ดาํรุง (2557) อธิบายวา่ในละครการศึกษานั้น ครูไม่ไดเ้ป็นผูส้อนแต่เป็นผูจ้ดัสถานการณ์ใหก้บั

ชั้นเรียนเพ่ือพฒันากิจกรรมใหผู้เ้รียน การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งสะทอ้นความสาํคญัของเด็กในการเป็น

ศูนยก์ลางเรียนรู้ ดงันั้นผูส้อนมีหน้าท่ีเป็นกระบวนกรในการสนับสนุนให้นักศึกษาไดร้ะดมความคิด ประชุม

วางแผนและบริหารจดัการเพ่ือจดัทาํโครงงานละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก ตามท่ีนกัศึกษาไดใ้หค้วามสนใจ 
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4. กระบวนการดัดแปลงบทละคร  

กระบวนการดดัแปลงบทละครควรคาํนึงถึงโครงสร้างในการเล่าเร่ือง 7 องคป์ระกอบสาํคญั คือ โครงเร่ือง 

(Plot) แก่นเร่ือง (Theme) ความขดัแยง้ (Conflicts) ตวัละคร (Character) สญัลกัษณ์พิเศษ (Symbols) ฉาก (Setting) 

มุมมองในการเล่าเร่ือง (Point of view) โดยการดัดแปลงบทละครมาเป็นละครเพลงนั้ นมีข้อควรคาํนึง คือ                       

การดดัแปลงจากบทประพนัธ์ดั้งเดิมมานั้นตอ้งมีการสร้างโครงเร่ืองท่ีวิเคราะห์จากโครงเร่ืองของบทประพนัธ์มา

เขียนเป็นเร่ืองยอ่ใหม่โดยอาจมีการเพ่ิมมุมมองของผูเ้ขียนได ้การสร้างตวัละครนั้นสามารถตดัท้ิงตวัละครท่ีไม่สําคญั

กบัเร่ืองหรือรวมตวัละครข้ึนมาใหม่ หรือสร้างตวัละครใหม่ท่ีมีความสาํคญัหรือผลกระทบต่อตวัละครหลกั (นราพร 

สังข์ชยั, 2551) การดดัแปลงและจดัแสดงตามยุคสมยันั้น มทันี รัตนิน (2546) ไดใ้ห้ขอ้สังเกตว่า ควรพิจารณา

ปัจจยัเร่ืองภาษาและสํานวนท่ีใช ้ความยาวของละครท่ีเหมาะสมต่อการแสดงนั้น โดยฉากและสถานท่ีสามารถ

ออกแบบใหเ้ป็นฉากหลกัฉากเดียวตลอดเร่ือง หรือเป็นฉากกลางท่ีเสริมอุปกรณ์ประกอบฉากได ้รวมทั้งควรปรับ

เร่ืองการแสดงท่าทางอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครใหเ้ป็นธรรมชาติต่อการแสดงในยคุสมยันั้น ดงันั้นเม่ือผูส้อน

มีการประชุมเพ่ือหารือในการดดัแปลงบทละครกบัผูเ้รียนจึงตอ้งมีการคาํนึงถึงองคป์ระกอบดงักล่าวดว้ย ผูส้อนจึง

ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ขอ้มูลของภาพยนตร์เร่ืองน้ีอยา่งละเอียดก่อนนาํมาดดัแปลงบทละครเป็นละครเพลง 

ส่ิงเล็กเล็กท่ีเรียกว่ารัก เป็นภาพยนตร์ไทยในปี พ.ศ. 2553 ประเภทภาพยนตร์รักตลก (Romantic 

Comedy) เร่ืองและบทภาพยนตร์โดย วศิน ปกป้อง, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, วรลกัษณ์ กลา้สุคนธ์ เป็น

เร่ืองราวของ นํ้ า สาวนอ้ย ม.1 หนา้ตาไม่สวยท่ีไปแอบชอบ โชน พ่ีม.4 ท่ีหล่อท่ีสุดในโรงเรียน ทาํให้นํ้ ามีคู่แข่ง

เป็นสาวๆ ทั้งม.ตน้และม.ปลาย แต่เธอก็ไม่ยอมแพพ้ยายามทาํทุกอยา่งเพ่ือท่ีจะเก่งและสวยข้ึนให้ได ้เพ่ือท่ีโชน

อาจจะหนัมามองเธอซกัคร้ัง จนในท่ีสุดนํ้ าทาํสาํเร็จและไดเ้ป็นดาวของโรงเรียน มีคนเขา้มาจีบเธอมากมายยกเวน้ 

โชน คนเดียวท่ีเธอรอคอยอยู ่นํ้ าจึงไปสารภาพรักกบัโชนในวนัสุดทา้ยของวนัสอบและอกหกักลบัมาเพราะโชน

ไดเ้ป็นแฟนกบัป่ิน แต่ในใจลึกๆ ของโชนแลว้นั้นก็แอบรักนํ้ ามาตั้งแต่ตอนท่ีนํ้ ายงัไม่สวย เวลาผ่านไป 9 ปี ทั้งโชน

และนํ้ าจึงไดก้ลบัมาพบกนัในรายการทีวีรายการหน่ึง จากบทภาพยนตร์ดงักล่าวไดมี้การดดัแปลงเป็นบทละคร

เพลงโดยมีรายละเอียดของการดดัแปลงดงัน้ี  

โครงเร่ือง มีการตดัทอนบางฉากของการเล่าเร่ืองเพ่ือความกระชบัในการนาํเสนอโครงงานเป็นละคร

เพลงความยาวประมาณ 40 นาที โดยเล่าเร่ืองให้จบถึงช่วงท่ีนํ้ าไปสารภาพรักกบัโชนแลว้เขา้ใจผิดว่าโชนชอบ               

คนอ่ืนอยู่แต่โชนท่ีชอบนํ้ าเหมือนกันก็ไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกไป เป็นการปรับเปล่ียนตอนจบจากใน

ภาพยนตร์เป็นการจบแบบสุขนาฏกรรม   

ความขดัแยง้ ยงัคงเป็นเร่ืองการขดัแยง้ภายในบุคคลซ่ึงตวัละครมีปัญหากบัความคิดและความรู้สึกของ

ตนเองท่ีไม่กลา้บอกความในใจไป ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ภายในความรู้สึกของนํ้ าท่ีต่อสู้กบัความตอ้งการของตวัเอง

และการเปล่ียนแปลงตวัเองเพ่ือใหมี้ความกลา้พอท่ีจะบอกความในใจกบัโชน 

ตวัละคร มีการดดัแปลงใหต้วัละคร ป่ิน ซ่ึงเป็นเพ่ือนของโชนเป็นอีกหน่ึงตวัละครท่ีสร้างความเขา้ใจผดิ

ระหว่างนํ้ ากบัโชน ในรูปแบบของการแสดงออกอย่างชดัเจนว่าเป็นคู่แข่งกบันํ้ า ซ่ึงแตกต่างจากในภาพยนตร์              

ตวัละครหลกัท่ีคงไวคื้อ นํ้ า และโชน โดยปรับจาํนวนตวัละครสมทบตามขนาดของกลุ่มท่ีจะทาํการแสดงคือ

ประมาณ 20 คน 

เทคนิคการแสดง การนาํเสนอนํ้ าช่วงท่ียงัข้ีเหร่และช่วงท่ีสวยในภาพยนตร์ใชผู้แ้สดงคนเดียวกนั แต่ใน

ละครเพลงเร่ืองน้ีปรับให้มีผูแ้สดง 2 คน คนหน่ึงรับบทนํ้ าตอนท่ียงัข้ีเหร่ คือเป็นสาวใส่แวน่ ผิวดาํ ไม่มัน่ใจใน
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ตวัเอง อีกคนหน่ึงรับบทนํ้ าตอนท่ีแปลงโฉมมาแลว้สวยข้ึน เพ่ือลดภาระในการเปล่ียนโฉมนักแสดงระหว่าง                

การแสดงสดท่ีไม่มีการหยดุพกัคร่ึงระหวา่งการแสดง 

ฉาก ในการแสดงละครเพลงมีการดดัแปลงให้เร่ืองราวเกิดข้ึนในโรงเรียนทั้งหมด โดยแบ่งเป็นฉาก

ภายใน (Interior) ห้องเรียนใชว้ิธีการจดัอุปกรณ์ประกอบฉากเป็นโต๊ะและเกา้อ้ีสาํหรับนกัเรียน และฉากภายนอก 

(Exterior) หอ้งเรียน ใชก้ารจดัวางมา้นัง่เป็นสญัลกัษณ์แทนพ้ืนท่ีภายนอกอาคารเพ่ือลดขอ้จาํกดัในการเปล่ียนฉาก

เน่ืองจากผูเ้รียนมิไดจ้ดัแสดงในโรงละครท่ีมีอุปกรณ์อาํนวยการแสดงครบครัน ดงันั้นการดดัแปลงบทจึงตอ้ง

คาํนึงถึงขอ้จาํกดัทางการแสดงดว้ย  

ในกระบวนการดดัแปลงภาพยนตร์เป็นบทละครเวทีโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมจึงไดโ้ครงเร่ืองสาํหรับ 

การแสดงละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก โดยแบ่งลาํดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ืองออกเป็น 5 ขั้นตอน (อุมาพร 

มะโรณีย,์ 2551) ดงัตารางน้ี 

 

ตารางที ่1 ลาํดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ืองละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก  

ลาํดบัท่ี ลาํดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ือง เน้ือหา 

1.  ขั้นเร่ิมเร่ือง 

โชนเป็นหนุ่มท่ีสาวๆ ในโรงเรียนหมายปอง รวมทั้งนํ้ าท่ีแอบชอบอยู่

แต่นํ้ าเป็นคนไม่สวย จึงไม่กลา้บอกความในใจโชนก็รู้สึกดีกบันํ้าจึง

มกัคอยปกป้องอยูล่บัหลงัวา่มีคนแซวนํ้าวา่ข้ีเหร่ 

2.  ขั้นพฒันาเหตุการณ์ 
เพ่ือนของนํ้ารู้วา่นํ้ าแอบชอบโชนจึงพยายามแปลงโฉมใหน้ํ้ าใหม่

กลายเป็นคนใหม่ท่ีสวยข้ึนเพ่ือให้โชนหนัมาสนใจ 

3.  ขั้นภาวะวกิฤต 
นํ้าแปลงโฉมสาํเร็จและกลายเป็นสาวสวยประจาํโรงเรียนแต่ก็ยงั              

ไม่กลา้สารภาพความในใจกบัโชน 

4.  ขั้นภาวะคล่ีคลาย 
วนัวาเลนไทน์ ทอ็ป เพ่ือนของโชนมาขอนํ้าเป็นแฟน พร้อมกบัท่ีป่ิน 

มาสารภาพรักกบัโชน ทาํใหน้ํ้ ากบัโชนเขา้ใจผดิกนั 

5.  ขั้นยติุเร่ืองราว นํ้ ากบัโชนมีใจท่ีตรงกนั แต่ทั้งคู่ก็ไม่กลา้บอกความรู้สึกต่อกนั 

 

เม่ือผูส้อนไดร่้วมกบัผูเ้รียนในกระบวนการดดัแปลงบทจากภาพยนตร์มาเป็นบทละครแลว้ทาํให้เห็น

ความชดัเจนในการสร้างสรรคง์านมากยิง่ข้ึน จากนั้นมีการปรับบทละครน้ีใหเ้ป็นละครเพลงในขั้นต่อไป 

 

5. กระบวนการทาํให้เป็นละครเพลง 

 นิโลบล วงศ์ภทัรนนท์ (2563) ไดอ้ธิบายกระบวนการทาํใหเ้ป็นละครเพลง (Musicalization) วา่มีกลวิธี  

3 รูปแบบ คือ 1) การผลิตซํ้ าย ํ้าเดิม (Repetition) คือ การนาํละครเพลงท่ีเคยเป็นท่ีนิยมแลว้ในอดีตกลบัมาผลิตซํ้ า

ใหม่อีกคร้ังในรูปแบบละครเพลง 2) การผลิตซํ้ าทาํใหม่เติม (Reprise) คือ การนาํละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หรือ 

เพลงท่ีมีอยูเ่ดิม มาต่อเติมในรูปแบบละครเพลง  3) การผลิตใหม่ให้เจาะจง (Repertoire) คือการประพนัธ์บทใหม่

เพ่ือเป็นละครเพลงโดยตรง ซ่ึงละครเพลงเร่ือง ส่ิงเล็กเล็กท่ีเรียกว่ารัก ใชก้ลวิธีแบบการผลิตซํ้ าทาํใหม่เติม คือ              

การนาํภาพยนตร์เร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก มาดดัแปลงโดยเขียนเร่ืองราวให้เอ้ือต่อการนาํเสนอบทเพลงต่างๆ 

ในกระบวนการน้ีผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์ว่ามีฉากใดหรือตอนใดของเร่ืองราวท่ีควรใช้บทเพลงในการแสดง

ความรู้สึกแทนบทพูดของตวัละคร โดยผูเ้รียนจะร่วมกนัคน้หาบทเพลงท่ีมีความเหมาะสมมานาํเสนอต่อผูส้อน 

เช่น การเปิดตวัละครใหผู้ช้มทราบลกัษณะนิสัยของโชนและเพ่ือนชาย ใชบ้ทเพลง ฉันหล่อไป เพ่ือแสดงวา่โชน
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เป็นหนุ่มท่ีสาวๆ ในโรงเรียนหมายปอง หรือเม่ือนํ้ ากบัโชนเกิดความรู้สึกสบัสนไม่แน่ใจวา่ควรเผยความในใจให้

อีกฝ่ายรู้หรือไม่ ใชบ้ทเพลง ไม่บอกเธอ เพ่ือแทนความรู้สึกของตวัละคร เป็นตน้ ซ่ึงผูส้อนจะให้ขอ้เสนอแนะท่ี

ควรพิจารณาในการทาํใหเ้ป็นละครเพลง คือ ลกัษณของละครเพลงท่ีผูเ้รียนสร้างสรรคเ์ป็นละครเพลงแบบตูเ้พลง 

(Jukebox Musical) ซ่ึงเป็นการเลือกบทเพลงท่ีมีอยู่แลว้มาใช ้มิไดเ้ป็นการประพนัธ์เพลงข้ึนใหม่ และมิไดเ้ป็น             

การร้องดาํเนินเร่ืองทั้งเพลง (Sung Through) ดงันั้นเพลงท่ีนาํมาใชส้ามารถตีความแตกต่างจากตน้ฉบบัเดิมได้

เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่ในการนําเสนอบทเพลง ประเภทของบทเพลงท่ีเลือกใช้ควรสอดคลอ้งกับบริบทของ

เร่ืองราว ยุคสมยัและลกัษณะของตวัละคร เน่ืองจากในการแสดงคร้ังน้ีมิไดมี้การเรียบเรียงเพลงใหม่และมิใช่              

การบรรเลงวงดนตรีสดประกอบการแสดง จึงจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผูเ้รียน

วิเคราะห์โครงเร่ืองท่ีไดด้ดัแปลงบทละครร่วมกบัการคดัสรรบทเพลงเพ่ือใชใ้นการแสดงละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็            

ท่ีเรียกว่ารัก ดงัตารางน้ี 

 

ตารางที ่2 ลาํดบับทเพลงในละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกวา่รัก 

ลาํดบัที่ บทเพลง ศิลปิน/วงดนตรี ตัวละครที่ขับร้อง ส่ิงที่ต้องการส่ือ 

1.  ฉนัหล่อไป WHO 
โชน, กลุ่มเพ่ือนชาย             

ของโชน 

โชนเป็นหนุ่มท่ีสาวๆ หมายปอง 

รวมทั้งป่ิน สาวสวยเพ่ือนร่วม

ชั้น 

2.  ตกหลุมรัก Waii นํ้า นํ้าแอบชอบโชน 

3.  คนมีเสน่ห์ ป้าง นครินทร์ 
โชน, กลุ่มเพ่ือนชาย            

ของโชน 

เพ่ือนแซวนํ้าวา่ข้ีเหร่ แต่โชน

ปกป้อง 

4.  ภาวะโลก Love Seven Days นํ้า, กลุ่มเพ่ือนสาวของนํ้า 
เพ่ือนนํ้ารู้วา่นํ้ าชอบโชน จึงคิด

แผนช่วยให้นํ้าสมหวงั 

5.  สวยเดง้ด๋ึง เมย ์เฟ่ืองอารมย ์ นํ้า, กลุ่มเพ่ือนสาวของนํ้า 
เพ่ือนนํ้าช่วยแปลงโฉมให้นํ้า

สวยข้ึนเพ่ือมดัใจโชน 

6.  อยากมีแฟนแลว้ Lipta feat. Lazyloxy นํ้า, กลุ่มเชียร์ลีดเดอร์ 

นํ้าสวยข้ึนจนผูช้ายทั้งโรงเรียน

มารุมจีบ แต่โชนก็ยงัไม่กลา้เผย

ความรู้สึก 

7.  ณ บดั Now บ้ี สุกฤษฎ์ิ กลุ่มเพ่ือนโชน 
ทอ็ปเพ่ือนโชนมาจีบนํ้า ทาํให้

โชนยิง่ไม่กลา้บอกนํ้าว่าชอบ 

8.  ไม่บอกเธอ Bedroom Audio 
นํ้า, โชน, กลุ่มเพ่ือน

นกัเรียน 

ทอ็ปขอนํ้าเป็นแฟน ป่ินก็มา

บอกชอบโชน ทาํให้ทั้งคู่เขา้ใจ

ผิดกนั 

9.  
อยากให้เธอไดย้นิ

หวัใจ 

Yes’sir Days feat. 

ฟิลม์ บงกช 
นํ้า, โชน 

นํ้ากบัโชนยงัคงไม่มีใครกลา้

เปิดเผยความในใจต่อกนัทั้งท่ี 

ทั้งคู่ชอบกนั 

 

6. กระบวนการซ้อมละครเพลงเพ่ือการศึกษา 

กระบวนการซอ้มการแสดงละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก น้ีประกอบดว้ย การคดัเลือกนกัแสดง 

ซ่ึงมาจากผูเ้รียนในรายวชิาน้ี และการซอ้มการแสดง ซ่ึงมี 9 ขั้นตอนก่อนการแสดงในรอบจริงดงัน้ี 1) การอ่านบท

พร้อมกันของนักแสดง (First Reading, Reading Rehearsal)  โดยให้นักแสดงไดอ่้านออกเสียงบทสนทนาและ              
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บทเพลงของตนเอง ผูก้าํกบัอาจมีการตีความบทเพ่ือให้นักแสดงมีความเขา้ใจในเร่ืองราวมากข้ึน การอ่านบท

พร้อมกนัของนกัแสดงน้ีจะเป็นการสร้างความเขา้ใจในลาํดบัเหตุการณ์ตามโครงเร่ืองท่ีไดว้างไว ้2) การซอ้มเพ่ือ

กาํหนดทิศทางการเคล่ือนท่ีของนกัแสดงในพ้ืนท่ีขนาดจริง (Blocking Rehearsal) โดยมีการกาํหนดวา่พ้ืนท่ีใดจะ

เป็นสถานท่ีหรือฉากใดเพ่ือใหผู้แ้สดงจินตนาการการเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งใกลเ้คียงความเป็นจริง ในขั้นน้ี

ผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งซอ้มในพ้ืนท่ีการแสดงจริงแต่อาจใชก้ารวดัขนาดของพ้ืนท่ีจริง เพ่ือสร้างขอบเขตของพ้ืนท่ี

แสดงให้ผูก้าํกบัสามารถจดัวางตาํแหน่งของนกัแสดงไปพร้อมกบัทาํความเขา้ใจเร่ืองฉากต่างๆ 3) การซอ้มเพ่ือ

พฒันาความเป็นตวัละคร (Characterization and Motivation Rehearsal) โดยให้นกัแสดงหาแรงจูงใจของตวัละคร

ในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกและการเคล่ือนไหวต่าง เช่น ตวัละครกลุ่มเพ่ือนของนํ้ าท่ีตอ้งมีการร้องเพลง

ระหวา่งการแปลงโฉมของนํ้ าในเพลงสวยเดง้ด๋ึง จะตอ้งมีการตีความตวัละครผ่านบทเพลงดว้ยว่าในแต่ละท่อน

ของเพลงเพ่ือนแต่ละคนท่ีมีบุคลิกลกัษณะแตกต่างกันรู้สึกอย่างไร การเคล่ือนไหวประกอบกิริยาท่าทางใน                  

การแปลงโฉมนํ้ ามีความหมายอย่างไรต่อตวัละครนั้น  4) การซ้อมเพ่ือเจาะรายละเอียดของตวัละคร (Business 

Rehearsal) เพ่ือให้นักแสดงมีความเป็นธรรมชาติของตัวละครในการแสดงโดยผูก้ ํากับอาจกําหนดให้หรือ

นักแสดงสร้างแรงบนัดาลใจจากบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ในขั้นตอนน้ีผูส้อนสามารถให้นักศึกษาในแต่ละ

บทบาทลองดน้สด (Improvisation) การแสดงในบทบาทของตนเองตามสถานการณ์ต่างๆท่ีกาํหนด 5) การซ้อม

เพ่ือท่องจาํบท (Memory Rehearsal) โดยอาจจะใช้เทคนิคของ Business Rehearsal ร่วมด้วย 6) การซ้อมเรียง

ตามลาํดบัฉาก (Running Rehearsal) เป็นการซอ้มตั้งแต่ตน้จนจบเร่ืองโดยไม่มีการหยดุคัน่จงัหวะแต่จะมีการจบั

เวลาการแสดงเพ่ือควบคุมในการแสดงมีความกระชบัตามโจทยท่ี์กาํหนดและเป็นการฝึกให้ผูแ้สดงตอ้งแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันขณะแสดงเพ่ือนาํพาให้เร่ืองราวสามารถจบลงไดด้ว้ยดี 7) การซ้อม

กบัฉากการแสดงจริงเพ่ือขดัเกลาใหดี้ข้ึน (Polishing Rehearsal) โดยอาจมีการซอ้มกบัฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก 

เส้ือผา้ท่ีใส่ในการแสดงจริงเพ่ือให้เกิดความเคยชิน โดยผูก้าํกบัอาจมีการให้ขอ้เสนอแนะในการแสดง การร้องเพลง 

การเต้นของนักแสดงเพ่ือขัดเกลาให้ดียิ่งข้ึน 8)  การซ้อมคิวเทคนิคการแสดง (Technical Rehearsal) เช่น                       

การทดลองเปล่ียนเส้ือผา้ เปล่ียนฉาก คิวไฟ คิวเสียงต่างๆ เพ่ือให้เวลาแสดงในรอบจริง ทีมงานมีความเขา้ใจใน

ลาํดบัคิวของเทคนิคในการแสดงและทาํงานไดอ้ยา่งราบร่ืนสัมพนัธ์ไปกบันกัแสดง 9) การซอ้มใหญ่เหมือนจริง 

(Dress Rehearsal) เป็นการซอ้มแบบสมบูรณ์เหมือนจริงทุกประการก่อนการเปิดแสดงจริง ซ่ึงเน่ืองจากในรายวิชา

น้ีเป็นการวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเพลง ในทุกขั้นตอนของการซอ้มจึงตอ้งมีการนาํกิจกรรมพฒันาการร้องเพลง

ในรูปแบบต่างๆ มาปรับใชด้ว้ย เช่น แบบฝึกหัดการวอร์มเสียง เทคนิคการสร้างความแข็งแรงในการร้องเพลง  

การแกไ้ขขอ้บกพร้องดา้นการร้องเพลงใหก้บันกัแสดงซ่ึงจะมีการวเิคราะห์ร่วมกนักบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 

 

ภาพที ่2 กระบวนการซอ้มละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก 
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สาํหรับละครเพลงเพ่ือการศึกษาแลว้ กระบวนการซ้อมมีความสําคญัไม่น้อยไปกว่าการแสดงในรอบจริง 

พรรัตน์ ดาํรุง (2557) ระบุว่า การทาํละครในการศึกษานั้นมิไดเ้น้นผลผลิตละครแต่เน้นการพฒันาผูเ้รียนผ่าน

กิจกรรมละครท่ีจะสร้างความเขา้ใจและการปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มเม่ือร่วมทาํกิจกรรมกนั ดงันั้นกระบวนการซ้อม

ละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก จึงเป็นส่วนสาํคญัเพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความร่วมมือในการทาํงานเป็นทีม 

ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละเรียนรู้ในการพฒันาโครงงานร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมชั้น 

 

7. การประเมินผลงานละครเพลงการศึกษา 

 เม่ือผูเ้รียนได้นําเสนอผลงานการแสดง (Production) ละครเพลงเร่ือง ส่ิงเล็กเล็กท่ีเรียกว่ารัก ต่อ

สาธารณชนแลว้ ผูส้อนในฐานะกระบวนกร (Facilitator) ได้จัดสัมภาษณ์กลุ่มเพ่ือประเมินผลงานละครเพลง

การศึกษาเร่ืองน้ี โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถนาํประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ละครเพลงมา

แลกเปล่ียนเรียนรู้และสงัเคราะห์ใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการเตรียมละครเพลง การดดัแปลง

บทละคร กระบวนการทาํใหเ้ป็นละครเพลง การฝึกซอ้มการแสดง และการบริหารจดัการการแสดงจากการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน้โครงงานเป็นฐาน ซ่ึงในการประเมินผลงานละครเพ่ือการศึกษานั้น พรพิไล เลิศวิชา และอคัร

ภูมิ จารุภากร (2550) ไดใ้ห้คาํอธิบายวา่ การนาํผูเ้รียนเขา้สภาวะจาํลองคลา้ยจริง กระบวนการเรียนรู้ของสมองจะ

ถูกขบัเคล่ือนอยา่งมีคุณภาพ ผ่านการไดย้ินเสียงตวัเอง ไดเ้ห็นและลงมือทาํดว้ยตวัเอง ดงันั้นกระบวนการเรียนรู้

แรกจึงมาจากการสอนตวัเองดว้ยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ต่อมาจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดป้ฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียน

หรือส่ือสารกบัผูอ่ื้น เป็นการเรียนรู้จากการสังเกต หรือจากการร่วมแรงร่วมใจในการทาํงานเป็นทีมกบัผูอ่ื้น และ

กระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูลในสุดทา้ยคือ ผูส้อนจะมีส่วนร่วมในการตั้งคาํถามในประเด็นต่างๆ เพ่ือชวนให้

ผูเ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์จากประสบการณ์การทาํละครเพลงการศึกษาเร่ืองน้ีและสร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในชั้นเรียนก่อนท่ีจะสรุปผลการสร้างสรรคล์ะครเพลงการศึกษาเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก ตามประเด็นท่ี

ผูเ้รียนแต่ละคนไดแ้สดงความคิดเห็น   

 

 
 

ภาพที ่3 ผลงานสร้างสรรคล์ะครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก 

  

 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาท่ีสร้างสรรค์ผลงานละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก ซ่ึงเป็นทีม

นกัแสดงจาํนวน 20 คน ทีมเบ้ืองหลงัจาํนวน 20 คน พบวา่ นกัศึกษาไดเ้รียนรู้กระบวนการจดัการแสดงท่ีบูรณาการ

การร้องเพลงกบัสาขาวิชาส่ือสารการแสดงในรูปแบบละครเพลงประเภทตูเ้พลง  (Jukebox Musical) ซ่ึงแต่ละ

บุคคลเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ในตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัและประสานเขา้ดว้ยกนัเม่ือเกิด              

การซกัซอ้มร่วมกนัในแต่ละคร้ังกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน นกัศึกษาท่ีทาํในตาํแหน่งนกัแสดงมีความรู้ความเขา้ใจใน
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ตาํแหน่งงานเบ้ืองหลงัผา่นการประชุม พูดคุย ปรึกษาในกระบวนการก่อนการแสดง ทาํให้เกิดผลงานการสร้างสรรค ์

ทั้งในระดบัปัจเจก คือ ในตาํแหน่งหนา้ท่ีงานของตนและในระดบัองคก์รคือกลุ่มงานในชั้นเรียน เม่ือเกิดปัญหา

ระหว่างการแสดงจึงสามารถใช้ไหวพริบและการส่ือสารท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การแสดงจบลงดว้ยดี ทั้ งน้ีผูเ้รียน

พบวา่สามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้และแนวคิดในภาคทฤษฎีมาสู่กระบวนการปฏิบติัในโลกแห่งความจริงไดอ้ยา่ง

มีความเขา้ใจและมีแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะการแสดงต่อไป  

 

8. สรุปผลการสร้างสรรค์ละครเพลงการศึกษา 

 ละครเพลงการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนไดค้น้หาและคน้พบคาํตอบ

ผ่านกระบวนการทาํโครงงานสร้างสรรค์ร่วมกนักบัเพ่ือนในชั้นเรียน ซ่ึงไพบูลย ์โสภณสุวภาพ (2558) ไดใ้ห้

ขอ้สรุปจากการเรียนรู้ผา่นกระบวนการละครวา่ เป็นการคล่ีคลายออกของกายและจิตจากการสะทอ้นยอ้นคิดจาก

มุมมองของตนเองและผูอ่ื้น ละครเพลงเร่ือง ส่ิงเลก็เลก็ท่ีเรียกว่ารัก ในฐานะละครการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือใน

การกระตุ ้นให้ผู ้เ รียนสามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู ้เ รียนเกิดการค้นควา้ข้อมูลในการแสดง                             

การดดัแปลงบท การฝึกซอ้มการแสดง การเตรียมตนเองให้พร้อมสาํหรับบทบาทหนา้ท่ีต่างๆ ในการแสดง และ

กระตุน้ให้เกิดความคิดในการแกไ้ขปัญหาต่างๆระหว่างการแสดง สอดคลอ้งตามแนวคิดของทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism Theory) นาํไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ไพบูลย ์โสภณสุวภาพ, 2564) 

นอกจากน้ียงัมีความสมัพนัธ์กบัแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) ท่ีใหค้วามสาํคญั

กบักระบวนการปรับเปล่ียนกรอบการอา้งอิงทางความคิด (Frame of Reference) ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการท่ีผูเ้รียนได้

การทบทวนจากประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบติัจากการเรียนการสอนท่ีมีโครงงานเป็นฐานจนเกิดเป็นองค์

ความรู้ท่ีสั่งสมผ่านประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดใ้คร่ครวญด้วยตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านการสนทนาเชิง

วิพากษก์บัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผูส้อน ผลท่ีไดจ้ากการสร้างสรรคล์ะครเพลงจึงเป็นสะพานเช่ือมโยงการเรียนรู้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเขา้ดว้ยกนัโดยผูส้อนตามสมรรถนะและบทบาทของครูผูส้อนในยคุประเทศไทย 4.0               

มีบทบาทในการอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน 

(พาสนา จุลรัตน์, 2561) และเช่ือมโยงองคค์วามรู้ภาคทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเปิดใจกวา้งต่อความสนใจของผูเ้รียน 

ดว้ยเหตุน้ีละครการศึกษาเร่ืองน้ีจึงเป็นนวตักรรมในการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งย ัง่ยนืและนาํไปสู่

การเพ่ิมพูนทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีช่วยกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้หาความรู้

ดว้ยตนเอง ทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนกา้วสู่โลกแห่งความเป็นจริงท่ีพร้อมดว้ยทกัษะ 4C ไดแ้ก่  

การคิดวิเคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือและความคิดสร้างสรรค ์(ภทัรศิลป์ สุกณัศีล และ กิตติ มีชยัเขตต,์ 2561) 

ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะเป็นทั้งทกัษะชีวติและอาชีพใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

9. ข้อเสนอแนะ 

 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการดาํเนินงาน การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานสามารถนาํมาบูรณาการ

กบัการละครเพ่ือใชเ้สริมสร้างใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านการลงมือทาํโดยอาศยัระยะเวลาในการสร้างองคค์วามรู้เป็น

เวลานาน ในการจดัทาํโครงงานน้ีเดิมผูเ้รียนมีระยะเวลาประมาณ 4 สปัดาห์ในการจดัทาํละครเพลงเร่ือง ส่ิงเล็ก

เลก็ท่ีเรียกวา่รัก แต่เม่ือเร่ิมดาํเนินการไปแลว้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (Covid-19) ท่ีทวี

ความรุนแรงข้ึนทาํใหต้อ้งกระชบัการเรียนการสอนใหแ้ลว้เสร็จเร็วกวา่กาํหนด ผูเ้รียนจึงมีเวลาในการเตรียมละคร

เพลงเร่ืองน้ีเพียง 2 สปัดาห์ ซ่ึงอาจส่งผลต่อพฒันาการของผูเ้รียนเพราะมีระยะเวลาจาํกดัในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ในโอกาสต่อไปผูส้อนจึงควรสอดแทรกแนวคิดเร่ืองการวางแผนรับมือในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)                

ใหผู้เ้รียนวางแผนรับมือกบัสถานการณ์ท่ีไม่คาดฝันในการจดัทาํโครงงาน 

 2) ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานคร้ังต่อไป บทความน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนใน

รายวิชา CPA 211 การร้องเพลง ของสาขาส่ือสารการแสดง ซ่ึงในรายวิชาน้ีมีกิจกรรมการเรียนการสอน

หลากหลายรูปแบบเพ่ือพฒันาผูเ้รียนตามจุดประสงคข์องรายวชิา ดงันั้นการจดัทาํโครงงานละครเพลงจึงเป็นเพียง

องค์ประกอบหน่ึงของการเรียนรู้วิธีการบูรณาการการร้องเพลงกบัศาสตร์การแสดง เพ่ือให้นักศึกษาในสาขา

ส่ือสารการแสดงเกิดความเขา้ใจในการสร้างสรรคข์า้มศาสตร์และสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาการสร้างสรรค์

งานศิลปะการแสดงต่อไป ในการดาํเนินงานคร้ังต่อไปอาจเลือกใชกิ้จกรรมอ่ืนมาบูรณาการกบัศาสตร์การร้องเพลง 

อาทิ การเตน้ การประพนัธ์ดนตรี การร้องประสานเสียง เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ เป็นวงกวา้ง ธุรกิจบนัเทิงก็เป็นธุรกิจ

หน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั แต่การให้บริการสตรีมม่ิงกลบักลายเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ในช่วงเวลาของการระบาด ผูใ้หบ้ริการทุกรายพยายามหาช่องทางทางการตลาดต่าง ๆ เพ่ือสนองความตอ้งการของ

ผูช้มให้ทัว่ถึงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีผูใ้หบ้ริการใหค้วามสาํคญัมากข้ึน คือ การผลิตออริจินลั 

คอนเทนต ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูช้มในแต่ละประเทศ ซ่ึงการผลิตออริจินลั คอนเทนตน้ี์เป็นไปตาม

แนวคิด Glocalization หรือเศรษฐกิจบนฐานถ่ินโลกภิวตัน์  หรือเศรษฐกิจระดบัโลกบนฐานทอ้งถ่ิน เน่ืองจากผูช้ม

แต่ละประเทศมีรสนิยมในการรับชมแตกต่างกนั แต่ยงัมีความคุน้เคยกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตน ดงันั้นเม่ือผูใ้ห้

บริการพยายามเอาใจผูรั้บชมด้วยเน้ือหาท่ีผูช้มคุน้เคย การผลิตออริจินัล คอนเทนต์จึงกลายเป็นช่องทางใน                   

การเผยแพร่ผลงานของตนเอง และอาจเป็นทางรอดอีกทางหน่ึงในสถานการณ์การระบาดโควดิ-19 เช่นน้ี 

 

คาํสําคญั: สตรีมม่ิง, โควดิ-19, ออริจินลั คอนเทนต,์ เศรษฐกิจบนฐานถ่ินโลกภิวตัน์ 

 

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 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแทบทุกประเภท ธุรกิจบนัเทิงเป็นอีกธุรกิจท่ีไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งหนกั ทั้งภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ และการผลิตละคร ไม่สามารถถ่ายทาํไดต้ามเป้าหมาย หรือ

แผนงานท่ีวางไว ้ส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงการซ้ือโฆษณา การวางแผนการออกอากาศ โดยเฉพาะธุรกิจการผลิต

ภาพยนตร์ สืบเน่ืองจากมาตรการควบคุมการระบาด มาตรการหน่ึงคือการปิดโรงภาพยนตร์ ส่งผลให้ไม่สามารถ

จดัฉายภาพยนตร์ไดต้ามท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ ประกอบกบัมาตรการห้ามรวมกลุ่มจาํนวนมาก ส่งผลโดยตรงทั้ง

การถ่ายทาํภาพยนตร์ และการจดัฉายในโรงภาพยนตร์ แมจ้ะเร่ิมมีการคลายมาตรการลงบา้งแลว้ แต่โรงภาพยนตร์

ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดบริการ 

 ธุรกิจท่ีกลายเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม่ คือ ระบบสตรีมม่ิง โดยเฉพาะธุรกิจประเภท OTT (Over-

The-Top Media Service) ท่ีมีผูใ้ห้บริการจาํนวนมาก ทาํให้ผูช้มมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน เม่ือมาตรการ         

ล็อคดาวน์ถูกขยายระยะออกไป ธุรกิจ OTT ยิ่งไดรั้บความสนใจเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ข้ึน 

ผูใ้ห้บริการแต่ละรายพยายามหากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในกระตุน้ความสนใจของผูช้ม นอกจากการซ้ือ

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์กระแสหลกัมาฉายแลว้ ยงัมีการซ้ือลิขสิทธ์ิซีร่ีส์จากประเทศต่าง ๆ มาใหบ้ริการอีกดว้ย และอีก

กลยทุธ์ท่ีผูใ้ห้บริการเร่ิมใหค้วามสนใจมากข้ึน และยงักระตุน้ความสนใจของผูช้มแต่ละประเทศได ้คือ การผลิต

ออริจินลั คอนเทนต ์(Original Content)  

 ในปีท่ีผ่านมามีผูใ้ห้บริการจากต่างประเทศหลายรายเร่ิมเขา้มาให้บริการในประเทศไทย ทั้ งจากฝ่ัง

ตะวนัตก และฝ่ังเอเชีย กลยทุธ์หน่ึงท่ีถูกนาํมาใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสาํคญัคือการผลิตออริจินลั คอนเทนต ์

ซ่ึงบทความน้ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่การใชก้ลยทุธ์การผลิตออริจินลั คอนเทนตจ์ะส่งผลดีต่อผูผ้ลิตส่ือบนัเทิงในประเทศไทย

อยา่งไร 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดของผูใ้หบ้ริการ OTT ในประเทศไทย  

(2) เพ่ือศึกษาแนวคิด Glocalization กบัการผลิตออริจินลั คอนเทนต ์

(3) เพ่ือช้ีใหเ้ห็นถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบใหม่ผา่นการผลิตออริจินลั คอนเทนต ์

 

3. OTT คืออะไร? 

  Over-The-Top Media Service (OTT) หมายถึง บริการส่ือสาร และการแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต 

โดยท่ีผู ้ให้บริการไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเอง แต่ผู ้ให้บริการนําเสนอเน้ือหาทั้ งท่ีผลิตเอง (Local 

Production) หรือรับจากแหล่งอ่ืน (External Feeds) มารวบรวม แปลงสญัญาณ และจดัเรียงไวท่ี้ Head-end จากนั้น

ผูใ้หบ้ริการส่งขอ้มูลดงักล่าวไปบนระบบอินเตอร์เน็ตแบบเปิด (Open Internet) แลว้ส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการปลายทาง

โดยผา่นผูใ้หบ้ริการโครงข่าย (ไอที 24 ชัว่โมง, 2560) 

  คาํว่า Over-The-Top มาจากขอ้ความว่า Over The Top of Other Platform โดยในหน่ึงแพลตฟอร์มจะมี

ผูส้ร้างสรรค์เน้ือหา (Content Creator) หลายรายผลิตเน้ือหาต่างๆ เพ่ือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มนั้ นๆ และยงั

สามารถผลิตส่ือท่ีตอบสนองผูช้มไดโ้ดยตรงอีกดว้ย (On-Demand Content) (Nutnon, 2018) 
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  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ยงัได้นิยามความหมายของ OTT ว่า ส่ือท่ีเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลในรูปแบบขอ้ความ ภาพ หรือเสียง                   

ผา่นโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (infoquest, 2563) 

  ผูใ้หบ้ริการ OTT ในประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม (ไอที 24 ชัว่โมง, 2560) ดงัน้ี 

1. ผูใ้ห้บริการอิสระ ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการสญัชาติไทย (เช่น Hollywood HDTV, Doonee และ Primetime) 

และต่างชาติ (เช่น YouTube, Facebook, Line TV และ Netflix) 

2. ช่องรายการโทรทศัน์ท่ีใหบ้ริการ OTT ไดแ้ก่ PSI และ True visions  

3. ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมท่ีใหบ้ริการ OTT ไดแ้ก่ AIS Play 

4. ผูใ้หบ้ริการเพยที์วใีนรูปแบบ OTT ไดแ้ก่  บกักะบู ทีว ีโมโน แมก็ซ์ TV 3 online 

 

4. พฤติกรรมการรับชมส่ือบันเทงิออนไลน์ในประเทศไทย 

  สาํนกังาน กสทช. ร่วมกบั สถาบนัอาณาบริเวณศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทาํการสาํรวจพฤติกรรม 

และแนวโน้มการบริโภคส่ือของไทย พ.ศ. 2562 โดยทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10,000 ครัวเรือน                         

ทัว่ประเทศใน 5 ภูมิภาค โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

  กลุ่มท่ี 1   Gen Z ช่วงอาย ุ23 ปี หรือนอ้ยกวา่  กลุ่มท่ี 2   Gen Y ช่วงอาย ุ24-41 ปี 

  กลุ่มท่ี 3   Gen X ช่วงอาย ุ42-56 ปี   กลุ่มท่ี 4   Baby Boomer ช่วงอาย ุ57-75 ปี 

  กลุ่มท่ี 5   G.I. Generation ช่วงอาย ุ76 ปีข้ึนไป 

  การสาํรวจพฤติกรรม “ส่ือภาพเคล่ือนไหว” หมายถึง รายการโทรทศัน์ ทั้งรายการปกติซ่ึงรับชมสดตาม

ตารางการออกอากาศ/ผงัรายการ และการรับชมยอ้นหลงั รวมถึงการรับชมวิดีโอตามความตอ้งการ หรือวิดีโอ

ออนดีมานด์ (Video on Demand) ผ่านเวบ็ไซต์ หรือแอปพลิเคชัน่ต่างๆ พบว่า อุปกรณ์หลกัท่ีผูช้มใชรั้บชม คือ 

เคร่ืองรับโทรทัศน์ดิจิตอล 33.6% โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 27.2% เคร่ืองรับโทรทศัน์แอนะล็อก 20.1% สมาร์ททีวี 

11.1% ท่ีเหลือเป็นการรับชมผ่านทางคอมพิวเตอร์ทั้ งตั้ งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) รวมกัน 8%                     

ในส่วนสถานท่ีรับชมนั้น ส่วนใหญ่เป็นการรับชมจากท่ีพกัถึง 93.6% ท่ีเหลือเป็นการรับชมจากท่ีทาํงาน 4.9% 

รับชมระหวา่งเดินทาง และสถานท่ีอ่ืนๆ 1.2% และ 0.3% ตามลาํดบั (กสทช., 2562) 

  เม่ือพิจารณาจากช่วงกลุ่มอายุพบว่า รูปแบบของการรับชมตามตารางการออกอากาศยงัคงได้รับ             

ความนิยมสูงในกลุ่มเจเนอเรชั่น เอกซ์ ข้ึนไป กล่าวคือ เจเนอเรชั่น จี.ไอ. ท่ีมีอายุมากกว่า 76 ปีข้ึนไป นิยม                    

การรับชมสดตามตารางท่ีออกอากาศมากท่ีสุดถึง 97.1% รองลงมาเป็นกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ 85.3% เจเนอเรชัน่เอกซ์ 

65.6% และเจเนอเรชัน่วาย 41.0% โดยท่ีกลุ่มเจเนอเรชัน่แซด เป็นกลุ่มท่ีรับชมรายการสดน้อยท่ีสุด และในทาง

กลบักนัการรับชมรายการแบบยอ้นหลงั และ On Demand นั้น ไดรั้บความนิยมสูงสุดจากกลุ่มเจเนอเรชัน่แซด 

มากท่ีสุดถึง 28.5% รองลงมาเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 17.9% กลุ่มเจเนอเรชัน่เอกซ์ 6.7% และกลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์

เพียง 1.9% โดยท่ีกลุ่มเจเนอเรชัน่ จี.ไอ. ไม่นิยมการรับชมยอ้นหลงัหรือแบบ On Demand เลย (กสทช., 2563) 

  ดงันั้นจะเห็นว่า รูปแบบของการรับชมตามตารางออกอากาศไดรั้บความนิยมสูงในกลุ่มตั้งแต่ ช่วงวยั

ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอกซ์ ข้ึนไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย และ เจเนอเรชัน่ แซด พบว่า                  

มีพฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ตามตารางออกอากาศคู่ขนานไปกบัการรับชมแบบยอ้นหลงั/ ตามความตอ้งการ

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การแพร่ภาพออกอากาศโทรทศัน์โดยสถานีส่งสญัญาณภาพออกอากาศ จะมีฐาน

ผูรั้บชมเป็นคนช่วงวยัตั้งแต่อาย ุ42 ปีข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของผูรั้บสารทัว่โลก ท่ีระบุวา่โทรทศัน์ คือ 
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พ้ืนท่ีของประชากรอายุ 40 ปีข้ึนไป สําหรับการรับชมแบบยอ้นหลงั หรือการรับชมรายการตามความตอ้งการ 

(ออนดีมานด)์ ไม่วา่จะผา่นเวบ็ไซต ์หรือผา่นแอปพลิเคชนั จากทั้งสถานีโทรทศัน์และส่ือสงัคมออนไลน์ จะพบวา่ 

กลุ่มเจเนอเรชัน่ แซด มีสัดส่วนการรับชมยอ้นหลงัสูงกว่าการรับชมตามตารางการออกอากาศ ซ่ึงสะทอ้นถึง

พฤติกรรมการเป็นชาวดิจิทลัโดยกาํเนิด (Digital Native) โดยท่ีการรับสารของคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มรับขอ้มูล

ข่าวสารบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตสูงข้ึนอย่างชดัเจน จึงอาจสรุปไดว้่า การให้บริการ OTT ผ่านอินเทอร์เน็ต               

ซ่ึงเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของวิดีโอออนดีมานด์มีแนวโนม้วา่ จะไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน และส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจทีวแีบบดั้งเดิมจนทาํใหเ้กิดการแข่งขนัข้ึนอยา่งเขม้ขน้ (infoquest, 2563) 

  นอกจากน้ีสาํนกังาน กสทช. ยงัร่วมกบั ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทาํการศึกษาเร่ือง 

การศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และการกาํกบัดูแล OTT ในประเทศไทย 

ทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 1,141 คนทัว่ประเทศ แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 ช่วงอาย ุคือ อายตุั้งแต่ 23 ปีลงไป 

ช่วงอาย ุ24-39 ปี และช่วงอาย ุ40 ปีข้ึนไป จาก 5 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ ภาคใต ้กาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง 

  ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเปิดรับเน้ือหาและพฤติกรรมการใชง้านแพลตฟอร์มออนไลน์พบว่า 

แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีคนไทยรับชมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ YouTube, Netflix และ Line TV ตามลาํดับ                

ส่วนของเน้ือหาท่ีผูช้มชาวไทยมกัจะรับชมมากท่ีสุด คือ ละครชุด หรือซีรีส์ ดา้นแหล่งท่ีมาของเน้ือหา มกัเลือก

รับชมเป็นอนัดบั 1 คือ ประเทศไทย อบัดบั 2 คือ สหรัฐอเมริกา และอนัดบั 3 คือ เกาหลีใต ้สาํหรับประเภทเน้ือหา

ท่ีมีผูรั้บชมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อนัดบั 1 เน้ือหารายการแบบท่ีเคยออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์มาฉายใหม่ (Re-Run) 

อนัดับ 2 เป็นเน้ือหารายการ หรือภาพยนตร์ท่ีผลิตคร้ังแรก (Original) ของแพลตฟอร์มเอง และอนัดับ 3 เป็น

ภาพยนตร์ท่ีเคยออกฉายแลว้จากแหล่างต่างๆ 

  จากการศึกษาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ผูช้มในวยัท่ีแตกต่างกนัมีการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนั และยงัรับชม

ผา่นอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย โดยกลุ่มผูช้มอาย ุ23 ปี หรือนอ้ยนอ้ยกวา่ หรือ Gen Z มีแนวโนม้การเปิดรับส่ือ

ผา่นแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตมากข้ึน ในขณะท่ีผูช้มช่วงอาย ุ40 ปีข้ึนไปยงัคง รับชมผา่นโทรทศัน์มากกวา่ 

  เม่ือพิจารณาด้านเลือกแห่งท่ีมาของเน้ือหาพบว่า ผูช้มชาวไทยยงัคงเลือกรับชมเน้ือหาท่ีผลิตโดย               

คนไทยเป็นอนัดบัท่ี 1 สะทอ้นให้เห็นถึงความคุน้เคยกบัเน้ือหาแบบไทย สอดคลอ้งกบัการบรรยายของอาจารย ์         

วรลกัษณ์ กลา้สุคนธ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตท่ีกล่าวในงาน

สัมมนา Nitade@NIDA ในหัวขอ้ Streaming Wars 2021: โอกาส หรือวิกฤติของธุรกิจ Content วา่ การท่ี Netflix 

แต่งตั้งคุณยงยทุธ ทองกองทุนเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายคอนเทนตป์ระจาํประเทศไทย เป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจใน

การนาํเน้ือหาไทยเขา้สู่ Netflix ส่งผลให้มีเน้ือหาสัญชาติไทยเพ่ิมข้ึน ทั้งยงัความร่วมมือกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 

และความร่วมกบัผูผ้ลิตส่ือชั้นนาํของไทย อย่าง GDH และ GMM อีกดว้ย ความพยายามดงักล่าวน้ีเป็นไปตาม

ความเช่ือวา่ แมว้า่เน้ือหาต่างชาติจะดีและน่าสนใจเพียงใด แต่ผูช้มในประเทศนั้นๆ ยงัคงคุน้เคยกบัเน้ือหา และ

วฒันธรรมของตนเองอยูเ่ช่นเดิม (Thumbs up, 2021) แนวคิดขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางเศรษฐกิจท่ีเรียกวา่ 

Glocalization 

 

5. Glocalization แนวคิดการผสมผสานท้องถิ่นกบัความเป็นสากล 

  Glocalization เกิดจากการรวมกนัของ 2 คาํ คือ Globalization และ Localization เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจท่ี

เร่ิมก่อตวัข้ึนในช่วงทศวรรษ 1990 แปลเป็นภาษาไทยวา่ เศรษฐกิจบนฐานถ่ินโลกภิวตัน์  หรือเศรษฐกิจระดับโลก
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บนฐานท้องถ่ิน (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2558) แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากกระแสการขยายตวัของ 

Globalization หรือแนวคิดโลกาภิวตัน์ท่ีกระจายตวัไปยงัส่วนต่างๆ ของโลก โดยเสนอแนะวา่ ขณะท่ีกระบวนการ

โลกาภิวตัน์เกิดข้ึนในบริเวณต่าง ๆ  ของโลกนั้นจะมีการเกิดของอีกกระแสหน่ึง คือ การเป็นทอ้งถ่ิน (Localization) 

ข้ึนในเวลาเดียวกนั และผสมผสานกนัเกิดเป็นกระบวนการ Glocalization  

  ดังนั้ น Glocalization หมายถึง การเกิดข้ึนในขณะเดียวกันของทั้ งในระดับสากล และท้องถ่ินอย่าง

กลมกลืนกนั เช่น การเกิดข้ึนของช็อกโกแลตสีเขียว ท่ีมีส่วนผสมของชาเขียวของญ่ีปุ่น ซ่ึงโดยปกติ Kit-Kat ใน

ระดบัสากลจะเป็นช็อกโกแลตสีนํ้ าตาลเขม้ (อาหารสมอง, 2562)  

  นอกจากน้ี ดร.เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2558) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํวา่ Glocalization หมายถึง 

กลยทุธ์ของบริษทัท่ีทาํการผลิตสินคา้ และบริการท่ีซ่ึงผลิต และกระจายทัว่โลก แต่สนใจผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชบ้ริการ

ในท้องถ่ินเป็นหลกั โดยจะปรับเปล่ียนสินคา้ และบริการให้สอดคลอ้งกบัความชอบของคนในทอ้งถ่ิน หรือ

กฎระเบียบของทอ้งถ่ิน ส่วนคาํว่า ถ่ินโลกภิวัตน์ ยงัหมายรวมถึง การใชส่ื้อเพ่ือส่งเสริมผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ีรู้จกั 

และยอมรับของผูบ้ริโภคในท้องถ่ิน บริษัทท่ีเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนของโมเดลเศรษฐกิจถ่ินโลกภิวตัน์ คือ                      

ร้านแมค็โดนลัด ์ท่ีมีสาขาไปทัว่โลก แต่เมนูอาหารแตกต่างกนั โดยปรับแต่งใหเ้หมาะสมกบัรสชาติท่ีคนทอ้งถ่ินมี

ความคุน้เคย 

  การเกิดเศรษฐกิจแบบถ่ินโลกภิวตัน์มากข้ึนทาํใหผู้บ้ริโภคไดป้ระโยชน์อยา่งมาก ทาํใหมี้โอกาสบริโภค

สินคา้ และบริการท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัรสนิยมและความตอ้งการ ในดา้นผูป้ระกอบการ

ในประเทศ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนถือเป็นทั้งความเส่ียงและโอกาส ความเส่ียงคือการตอ้งเจอกบัการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เพราะ

การเขา้มาบริษทัขา้มชาติท่ีมีนโยบายการตลาดบนฐานถ่ินโลกภิวตัน์ แต่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการใน

ประเทศสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในตลาดโลกไดเ้ช่นกนั ซ่ึงถา้ผูป้ระกอบการมองเห็นโอกาส และคิดวา่สามารถใช้

ประโยชน์จากโมเดลธุรกิจลกัษณะน้ีได ้จาํเป็นตอ้งปรับตวั ดงัน้ี (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2558) 

1) เปลี่ยนทัศนคติ ผูป้ระกอบการจําเป็นต้องมีกรอบความคิดในระดับโลก เพราะต้องแข่งขันใน

ตลาดโลก ไม่ใช่เฉพาะในตลาดท้องถ่ิน ผู ้ประกอบการต้องมีความรู้เก่ียวกับค่านิยม และวฒันธรรมโลก 

กฎระเบียบ และมาตรฐานโลก รสนิยมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในระดบัโลก 

2) เพิม่ความสามารถ ผูป้ระกอบการตอ้งมีความสามรถทาํงานขา้มวฒันธรรม ผ่านการขยายตลาดไปสู่

ต่างประเทศ ทาํงานร่วมกบัพนัธมิตร และบุคลากรในทอ้งถ่ิน ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งพฒันาตนเองใหส้ามารถ

ทาํงานขา้มวฒันธรรม เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน สามารถประยกุตสิ์นคา้ และบริการให้เขา้กบั

บริบททอ้งถ่ินได ้รวมทั้งเขา้ใจวฒันธรรมการทาํธุรกิจ และ การทาํงานของคนทอ้งถ่ิน 

3) ปรับปรุงแบรนด์ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรับปรุงภาพลกัษณ์ของแบรนด์ และแนวทางในการทาํ

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัตลาดของแต่ละประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั รวมทั้งตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์

ทางธุรกิจต่าง ๆ และใชส่ื้อใหเ้หมาะสม โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน 

  ดงันั้นเม่ือพิจารณาความพยายามเพ่ิมเน้ือหาสัญชาติไทยของ Netflix และความพยายามแบบเดียวกนั

ของผูใ้ห้บริการ OTT รายอ่ืนๆ อย่าง Viu และ WeTV ท่ีเร่ิมการสร้างออริจินัล คอนเทนต์ภาษาไทยเช่นกัน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิด Glocalization อยา่งชดัเจน การสร้างออริจินลั คอนเทนตภ์าษาไทย เป็นการนาํเอาวฒันธรรม

และเน้ือหาแบบไทย แต่ด้วยผลิตด้วยเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตระดบัสากล และการออกอากาศผ่าน

แพลตฟอร์มท่ีใหบ้ริการในหลายประเทศ เป็นโอกาสท่ีจะเขา้ถึงผูช้มในต่างประเทศไดด้ว้ย 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1489 

  ในขณะเดียวกนั ผูผ้ลิตส่ือในประเทศไทยเอง จาํเป็นตอ้งปรับตวัเช่นกนั ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัตลาด

ระดบัโลก ตอ้งผสมผสานความเป็นไทยกบัความเป็นสากลเขา้ดว้ยกนัใหไ้ดอ้ยา่งลงตวั และไม่สูญเสียอตัลกัษณ์

ความเป็นไทย มีการพฒันาเทคโนโลยี และเรียนรู้เทคโนโลยีให้ทนัสมยั ทนัต่อตลาดโลก ในขณะเดียวกนัยงัตอ้ง

ตอบสนองความตอ้งการรับชมของผูช้มชาวไทยใหไ้ดด้ว้ยเช่นกนั 

  ดงันั้น การนาํแนวคิด Glocalization มาใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดของผูใ้ห้บริการ 

OTT จึงเป็นโอกาสท่ีดีในการจัดจาํหน่ายภาพยนตร์ หรือซีรีส์ ของผูผ้ลิตส่ือในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วง

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ีโรงภาพยนตร์ยงัไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้การเผยแพร่ผา่นระบบ OTT 

จึงนบัวา่เป็นทางออกท่ีดี 

 

6. การแข่งขันทางการตลาดของผู้ให้บริการ OTT   

  ในปี 2020 Netflix มีสมาชิกทั่วโลกเพ่ิมข้ึนกว่า 37 ลา้นคน ทาํให้ยอดรวมสมาชิกทั้งหมดอยู่ท่ี 203.6 

ลา้นคน จากตวัเลขสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวทาํให้ Netflix มีรายไดจ้ากค่าสมาชิกสูงถึง 1,700 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

ซ่ึงส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของ Netflix จนสามารถใชห้น้ีจาํนวนมากได ้ทาํให ้Netflix รอดพน้ความเส่ียง

การลม้ละลายมาได ้แต่เม่ือเขา้สู่ปี 2021 สถานการณ์เปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง เม่ือผลประกอบการ ไตรมาสแรกของ 

ปี 2021 ปรากฏว่า Netflix มียอดสมาชิกเพ่ิมข้ึนเพียง 3.98 ลา้นคนเท่านั้น ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Netflix                

ในอเมริกาเร่ิมเปล่ียนไป เม่ือ Disney และ Warner Brother เร่ิมใชโ้มเดลทางธุรกิจแบบใหม่ คือ การเปิดตวัภาพยนตร์

สาํคญัทั้งในโรงภาพยนตร์และช่องทาง Streaming โดย Disney เปิดตวัภาพยนตร์เร่ือง Mulan ทั้งในโรงภาพยนตร์ 

และ Streaming Platform ของตวัเองในนาม Disney+ (ดิสนีย ์พลสั) ท่ีเปิดให้บริการในปี 2019 ในขณะท่ี Warner 

Bros. ใช้วิธีการเดียวกันกับภาพยนตร์เร่ือง Wonder Woman 1984 ผ่านแพลตฟอร์ม HBO Max นอกจากน้ี                     

การให้บริการพิเศษ คือ ผูช้มจะตอ้งจ่ายค่าชมหน่ึงคร้ัง สาํหรับการรับชมภาพยนตร์ในเวลา 48 ชัว่โมง การจดัฉาย

ภาพยนตร์ในลกัษณะดงักล่าวสามารถกระตุน้ผูช้มให้เป็นสมาชิกของ Streaming ทั้งสองรายอยา่งมาก ส่งผลต่อ

ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Netflix อยา่งมาก ทาํใหย้อดสมาชิกของ Netflix ในไตรมาสแรกของปี 2021 ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีคาดไว ้(ภาณุ อารี, 2021) 

  ในฝ่ังเอเชีย นอกจากจะมีผูใ้หบ้ริการจากฝ่ังตะวนัเป็นผูใ้หบ้ริการหลกัแลว้ ยงัมีผูใ้หบ้ริการสญัชาติเอเชีย

เป็นอีกตวัแปรสําคญัในการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดอีกดว้ย โดยเฉพาะตลาดผูรั้บบริการในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีการแข่งขนัเป็นไปอยา่งเขม้ขน้มากข้ึน สาํหรับประเทศไทยมีผูใ้หบ้ริการรายใหม่ท่ีเขา้มาแยง่

ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ ไดแ้ก่ HBO GO ผูใ้ห้บริการจากอเมริกา Viu ผูใ้ห้บริการ Streaming รายใหญ่

จากเกาหลี อา้ยฉีอ้ี และ We TV จากประเทศจีน และ Disney+ เป็นผูใ้หบ้ริการรายล่าสุดของตลาด OTT 

  ผูใ้ห้บริการท่ีกาํลงัไดค้วามนิยม และกลายเป็นผูน้าํทางการตลาดในปี 2021 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ และประเทศไทยกลับกลายเป็นผูใ้ห้บริการจากเกาหลีใต้อย่าง Viu (วิว) จากรายงานล่าสุดท่ีจัดทาํ                     

การสาํรวจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยศูนยว์จิยั AMPD Research ในเครือ Media Partners Asia โดยสาํรวจจาก             

ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์มวดีิโอสตรีมม่ิงรายใหญ่ (ไม่รวม YouTube และ Tiktok) ทาํการสาํรวจตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 

2019 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี 2020 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2021 ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2021 การสาํรวจทั้งสองคร้ังครอบคลุม

ประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย, สิงคโ์ปร์ และฟิลิปปินส์ จากการสาํรวจพบวา่ Viu มีจาํนวนผูใ้ชง้านรายเดือน

เพ่ิมข้ึน 49.4 ลา้นคน (ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) หรือเพ่ิมสูงข้ึนถึง 37% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และมีจาํนวน
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สมาชิกแบบชาํระเงินโตข้ึน 62% หรือเกือบ 7 ลา้นคน ส่งผลใหร้ายไดข้อง Viu เติบโตสูงข้ึนถึง 47% เม่ือเทียบกบั

ปีท่ีผา่นมา (PR News, 2021) 

  Viu เป็นผูใ้หบ้ริการระดบัแนวหนา้ดา้นวดีิโอสตรีมม่ิงแบบ OTT ในระดบัภูมิภาคจากฮ่องกง ดาํเนินการ

โดย PCCW Media Group (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2563) กลยทุธ์ท่ี Viu ใชใ้นการรุกตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้คือ การขยายพนัธมิตรทางดา้นเน้ือหากบัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ชั้นแนวหน้าของประเทศเกาหลีใตถึ้ง                 

5 บริษทั ไดแ้ก่ SBS, KBS, Wavve, CJ ENM และ JTBC โดยขอ้ตกลงพิเศษท่ีส่งผลให ้Viu ถูกพดูถึงอยา่งมากกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการ คือ การไดรั้บสิทธ์ิออกอากาศเป็นท่ีแรก หลงัการออกอากาศตามเวลาจริงในประเทศตน้ทาง ซ่ึงปัจจยั

ดา้นความรวดเร็วน้ีเองเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให ้Viu ไดรั้บความนิยมในเวลาอนัรวดเร็ว 

  อีก 2 กลยทุธ์ท่ีส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจของ Viu คือ การพากษภ์าษาถ่ิน เพ่ือมุ่งกลุ่มผูช้มตามภูมิภาค

ต่าง ๆ โดยเร่ิมจากการพากษซี์รีส์เกาหลีเป็นภาษาอีสาน และเร่ิมมีการพากษภ์าษาเหนือและภาษาใต ้(ประชาชาติ, 

2561) ส่วน Viu Original (ววิ ออริจินลั) เป็นส่ิงท่ี Viu ใหค้วามสาํคญั เน่ืองจาก Viu Original ไดรั้บความนิยมจาก

ผูช้มอยา่งมาก  

  We TV ผูใ้ห้บริการ OTT จากประเทศจีน ซ่ึงเน้นกลยุทธ์ทางการตลาด 3 ด้านสําคญั คือ การพฒันา

เน้ือหา การสร้างออริจินลัคอนเทนตต์ ์และการสร้างเอ็กคลูซีฟ คอนเทนต ์เฉพาะในประเทศไทยมีการเตรียมการ

ผลิตออริจินลัคอนเทนตต์ม์าถึง 12 เร่ือง เพ่ิมจากปีก่อนท่ีผลิตเองเพียง 3 เร่ือง นอกจากน้ียงัมีการสร้างชุมชนของ

แฟนคลบั และนาํเทคโนโลยจีากบริษทัในประเทศจีนมาปรับใชใ้นประเทศไทย เป้าหมายหลกั คือ การเป็น 1 ใน 3 

ของผูใ้หบ้ริการ OTT รายใหญ่ในประเทศไทย 

  อีกหน่ึงผูใ้หบ้ริการ OTT จากประเทศจีนท่ีรุกตลาดประเทศไทย คือ iQiyi (อ้ายฉีอี)้ มีการนาํเสนอเน้ือหา

หลากหลาย โดยมีจุดขายหลกัอยูท่ี่ซ่ีรีส์จีน ร่วมกบัเน้ือหาจากประเทศไทย การ์ตูนญ่ีปุ่น และซีรีส์เกาหลี ส่งผลต่อ

การขยายฐานผูช้มหลากหลายมาก ทั้งน้ีเป็นผลมาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปจากเดิมท่ีหนัมาชมความบนัเทิง

บนออนไลน์มากข้ึน ปัจจุบนัอา้ยฉีอ้ีให้บริการซีรีส์ รายการวาไรต้ี ภาพยนตร์ท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิจากจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 

และไทย และอีกกลยุทธ์ท่ีอ้ายฉีอ้ีให้ความสําคัญมากข้ึน คือ การผลิตอ้ายฉีอ้ี ออริจินัล (iQiyi Original) 

(ประชาชาติ, 2564) 

 

7. Original Contents กลยุทธ์ใหม่ทางการตลาด 

  ความพยายามในการขยายฐานผูช้มในประเทศท่ีแพลตฟอร์ม OTT ให้บริการอยู่เป็นส่ิงสําคญัอยา่งยิ่ง 

ดงันั้น แต่ละแพลตฟอร์มจึงตอ้งหากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถทาํใหผู้ช้มสนใจเน้ือหาท่ีนาํเสนอจนตอ้งสมคัร

สมาชิกกับแพลตฟอร์มนั้น ๆ หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีเร่ิมได้รับความสําคญัมากข้ึน และกลายเป็นจุดขายของแต่ละ

แพลตฟอร์มแข่งขนักนั นัน่คือผลิตออริจินลัคอนเทนต ์และเม่ือออริจินลั คอนเทนตไ์ดรั้บการตอบรับท่ีดีเยีย่มจาก

ผูใ้ชบ้ริการ ทาํให้ผูใ้ห้บริการให้ความสําคญักบัการผลิตออริจินลัคอนเทนต์มากข้ึน แต่ละแพลตฟอร์มพยายาม

ผลิตออริจินลั คอนเทนตท่ี์มีลกัษณะเฉพาะของตนเอง  

  Netflix ดาํเนินกลยุทธ์ทางการตลาดภายใตแ้นวคิด Think Local for Global โดย Netflix ใช้แนวคิดน้ี

ในช่วงของการขยายตลาด และการสร้างฐานสมาชิก เป็นการชิงความไดเ้ปรียบทางการตลาด เม่ือผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 

เพ่ิงจะเร่ิมให้บริการในประเทศไทย Netflix ซ่ึงให้บริการอยู่ก่อนแลว้ เร่ิมกลยุทธ์ใหม่ด้วยการผลิตออริจินัล               

คอนเทนตภ์าษาไทย (MarketingOOPS!, 2019) 
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  ออริจินลัคอนเทนตต์เ์ร่ืองแรกของไทย คือ ซีรีส์ก่ึงภาพยนตร์เร่ือง เคว้ง กาํกบัโดย โสภณ ศกัดาพิศิษฏ์ 

ออกอากาศในปี 2562 ซีรีส์ภาษาไทยเร่ืองแรกท่ีออกอากาศทาง Netflix ซ่ึง Netflix ไดร่้วมมือผูผ้ลิตส่ือชั้นนาํของ

ไทยอย่าง GMM Grammy และ H2L Media Group ออกอากาศคร้ังแรก 7 ตอนบนแพลตฟอร์ม Netflix สามารถ

เขา้ถึงผูช้มไดม้ากวา่ 151 ลา้นคนใน 190 ประเทศท่ี Netflix ใหบ้ริการอยู ่ 

  การผลิต Netflix Original Content อยูบ่นฐานโมเดล Open Ecosystem ดว้ยการสร้างพนัธมิตรกบันกัคิด 

นักสร้างสรรค ์และผูผ้ลิตคอนเทนตท์ั้งระดบัโลก และระดบัทอ้งถ่ิน (Local Partner) เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์

เน้ือหาในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงตวัตน วฒันธรรม และแรงบนัดาลใจท่ีแตกต่างกนัไป จนเกิดเป็นเอกลกัษณ์ของ             

แต่ละประเทศ บนพ้ืนฐานการส่ือสารบริบท และเร่ืองราวท่ีผูช้มจากทัว่โลกสามารถเขา้ใจไดง่้าย (MarketingOOPS!, 

2019) 

  Viu ให้ความสาํคญัการกบัเลือกสรรคเ์น้ือหาท่ีจะเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม และยงัเป็นท่ียอมรับในฐานะ

ผูน้าํอนัดบั 1 ดา้นการผลิตเน้ือหาเอเชียระดบัพรีเมียม (Premium Asia Content) Viu ส่งเสริมการผลิตออริจินัล 

คอนเทนต์ด้วยการขยายขอบเขตโครงการ Viu Pitching Forum ไปยงัประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เพ่ือ

สนบัสนุนการสร้างสรรคค์อนเทนตใ์นระดบัทอ้งถ่ิน และผลกัดนัอุตสาหกรรมบนัเทิงของประเทศต่างๆ ใหเ้ป็นท่ี

รู้จกัในระดบัสากลอีกดว้ย (PR News, 2564) 

  ในปี 2562 Viu ร่วมมือกบัเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ผลิตซีรีส์เร่ือง โฮะ แฟมิลี่ กาํกบัโดย พฤกษ์               

เอมะรุจิ ออกอากาศในปี 2562 เป็นออริจินลัคอนเทนตต์ภ์าษาไทยเร่ืองแรกของ Viu นอกจากออกอากาศในไทย

แลว้ ยงัออกอากาศในอีก 17 ประเทศด้วย และยงัได้รับความนิยมอย่างมากในแต่ละประเทศท่ีได้ออกอากาศ 

นอกจากน้ี โฮะ แฟมิล่ียงัไดรั้บรางวลั Regional Winner Best Comedy Program จากงาน Asian Academy Creative 

Awards 2019 (infoquest, 2563) นอกจากน้ี Viu ยงัมีแผนการทาํงานร่วมกบับริษทัผูผ้ลิตส่ือในประเทศไทยอีก

หลายราย เช่น สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 GMM TV อมรินทร์ทีว ีและ Change 2561 ซ่ึงจะช่วยใหผู้ผ้ลิตส่ือในประเทศ

ไทยสามารถขยายตลาดสู่ระดบันานาชาติไดเ้ร็วข้ึน ในปี 2565 Viu มีแผนท่ีจะสร้างออริจินลั คอนเทนตทุ์กๆ ไตรมาส 

และจะมีการผลิตออริจินลั คอนเทนตเ์กาหลีท่ีจะมีนกัแสดงไทยร่วมแสดงดว้ย (ประชาชาติออนไลน,์ 2564)  

  WeTV ผูใ้ห้บริการ OTT ภายใตก้ารบริหารของบริษทัเทนเซ็นต ์ประเทศไทย บริษทัในเครือเทนเซ็นต ์

บริษทัดา้นเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนนั่นเอง และมีความพยายามเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงของเอเชีย โดยมี

จุดเด่นอย่างซีรีส์จีน และยงัมีการผลิตซีรีส์ออริจินัลไทยผ่านการร่วมมือกบัพนัธมิตรชั้นนําของแต่ละประเทศ 

นอกจากน้ียงัมีการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผูช้มในประเทศไทยด้วยการมอบความเอ็กซ์คลูซีฟผ่าน

ประสบการณ์ร่วมแบบ Online-to-Offline เช่ือมโยงผูช้มในระบบออนไลน์มาสู่ออฟไลน์ และการสร้างชุมชนผูช้ม

ดว้ยการจดักิจกรรมแฟนมีตติ้งร่วมกบัศิลปินท่ีมีช่ือเสียงจากประเทศจีนท่ีมีผลงานอยูใ่น WeTV (Manager Online, 

2563) 

  ในปี 2563 WeTV ร่วมมือกบัผูผ้ลิตส่ือในประเทศไทยผลิต ฉลาดเกมส์โกง เดอะซีรีส์ กาํกบัโดย พฒัน์ 

บุญนิธิพฒัน์ ซีรีส์ท่ีรีเมคจากภาพยนตร์ช่ือเดียวกนั ทั้งน้ี WeTV จะเนน้ 3 กลยทุธ์ทางการตลาด ไดแ้ก่ 1) การพฒันา

คอนเทนตต์ ์คือ การผลิตออริจินลัคอนเทนตต์ ์และการผลิตเอก็ซ์คลูซีฟคอนเทนตต์ ์โดยเตรียมการผลิตออริจินลั

คอนเทนตต์ภ์าษาไทยเพ่ิมอีก 12 เร่ือง 2) การสร้างชุมชนแฟนคลบั เพ่ือสร้างฐานผูส้นบัสนุนให้แข็งแรงมากข้ึน   

3) นาํเทคโนโลยจีากบริษทัแม่ในประเทศจีนมาประยกุตใ์ชก้บัประเทศต่างๆ ท่ีใหบ้ริการอยู ่ 

  นอกจากน้ี แพลตฟอร์มอ่ืนๆ ก็เร่ิมมีการผลิตออริจินลั คอนเทนตต์ามมาแทบทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง LINE 

TV Mello ของสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 Bugaboo.tv ของสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 และ VIPA.me ของสถานีโทรทศัน์ 
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Thai PBS จากจาํนวนการสร้างออริจินลั คอนเทนตท่ี์เพ่ิมข้ึนของแต่ละแพลตฟอร์มรวมถึงการแข่งขนัดา้นการพฒันา

เน้ือหายิง่สะทอ้นถึงการใหค้วามสาํคญัของออริจินลั คอนเทนตท่ี์เพ่ิมมากข้ึน 

 

สรุป 

  การวางกลยุทธ์ทางการตลาดภายใตแ้นวคิด Glocalization ของ Netflix ท่ีเร่ิมให้ความสําคญักบัเน้ือหา

ทอ้งถ่ิน ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ทาํใหมี้การผลิตออริจินลั คอนเทนตม์ากข้ึน แมจ้ะเป็นการลงทุนท่ีมี

ค่าใชจ่้ายสูง แต่เม่ือออกอากาศแลว้ไดรั้บเสียงตอบรับในระดบัดีเยีย่ม ทาํใหก้ารผลิตออริจินลั คอนเทนตก์ลายเป็น

กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีผูใ้ห้บริการ OTT ให้ความสาํคญัมากข้ึน ประกอบกบัแข่งขนัในการใหบ้ริการ OTT ใน

ประเทศไทยมีความเขม้ขน้มากข้ึน ผูใ้ห้บริการแต่ละรายย่อมตอ้งหากลยุทธ์ท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจจาก

ผูใ้ชบ้ริการ ผูผ้ลิตส่ือเองตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด Glocalization ตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางการทาํงาน 

เพ่ือผลิตผลงานท่ีตอบสนองความตอ้งการของทั้งผูใ้หบ้ริการและผูช้ม 

  การเผยแพร่ผลงานของคนไทยผ่านแพลตฟอร์ม OTT ยงัเป็นการยกระดบัผลงาน และเป็นช่องทางใน

การเผยแพร่ผลงานไปในระดบันานาชาติไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย เน่ืองจากแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ไดใ้ห้บริการเฉพาะใน

ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยงัการออกอากาศไปในหลาย ๆ ประเทศ ซ่ึงทาํใหเ้ขา้ถึงผูช้มไดม้ากข้ึน 

   ดงันั้น ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ท่ีโรงภาพยนตร์ยงัไม่สามารถเปิดให้บริการได ้และการท่ี

ผูใ้ห้บริการ OTT หันมาใหใ้หค้วามสาํคญักบักลยทุธ์การผลิตออริริจินลั คอนเทนตม์ากข้ึน ประกอบกบัค่าบริการ

ท่ีถูกลง ทาํให้ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงบริการไดง่้ายข้ึน การเลือกเผยแพร่ภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์ม OTT จึง

เป็นทางออกท่ีดีในสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูผ้ลิตส่ือในประเทศไทยท่ีมองเห็นวา่การร่วมผลิตออริจินลั คอนเทนตเ์ป็นทางออก

ท่ีดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบนั ผูผ้ลิตส่ือจาํเป็นตอ้งศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ

ก่อนวางแผนการผลิต เน่ืองจากผูใ้ห้บริการแต่ละแพลตฟอร์มมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนั และผูช้มเองมีความ

หลากหลายอยา่งมาก โดยเฉพาะหากตอ้งการขยายฐานผูช้มในต่างประเทศ ยิง่จาํเป็นตอ้งศึกษาผูช้มในต่างประเทศ 

เพ่ือทาํความเขา้ใจบริบทของผูช้ม ทั้งดา้นรสนิยม ดา้นวฒันธรรม และบริบทดา้นอ่ืนๆ และรวมถึงเทคโนโลยี 

ดา้นการผลิต การออกอากาศ และการรับชม ท่ีมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น การทาํความเขา้ใจกบัเทคโนโลยี

ท่ีเปล่ียนแปลงไปจะช่วยใหผู้ผ้ลิตมีทางเลือกในการสร้างสรรคง์านมากข้ึน เพราะเน้ือหาบางประเภทอาจตอ้งอาศยั

เทคโนโลยท่ีีลํ้าสมยัในการสร้างสรรคเ์ทคนิคพิเศษทางภาพ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเล่าเร่ือง และเพ่ืออรรถรสใน

การรับชมนัน่เอง 

  นอกจากผูผ้ลิตส่ือแลว้ การส่งเสริมจากภาครัฐเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีควรเขา้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม               

การผลิตเน้ือหา การอาํนวยความสะดวกด้านกฎหมาย หรือเป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น 

กฎหมายลิขสิทธ์ิ และการผลิตส่ือท่ีสามารถเผยแพร่ในระดบันานาชาติยงัเป็นการสร้างรายไดใ้หป้ระเทศอีกดว้ย 

รวมถึงแมแ้ต่การเป็นส่ือกลางในการเจรจา เพ่ือการรวมกลุ่มของผูผ้ลิตส่ือในระดบัภูมิภาค ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริม

การผลิตส่ือมีความเขม้แขง็ในระดบัภูมิภาคไดอี้กดว้ย 

  สาํหรับผูศึ้กษาดา้นส่ือสารมวลชน และการตลาดควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาด 

ความตอ้งการและรสนิยมของผูบ้ริโภคในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวนัออก
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เฉียงใต ้เพ่ือเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรค์เน้ือหา และการผลิตเน้ือหาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด

ต่างประเทศ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการลดทอนความเป็นมืออาชีพของส่ือกระแสหลกั 
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บทคัดย่อ  

บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการทําให้บทบาทส่ือกระแสหลัก                    

ถูกลดทอนความเป็นมืออาชีพในการรายงานข่าว โดยการศึกษาขอ้มูลสถานการณ์ของส่ือ การนาํเสนอประเด็น

ข่าว เสียงสะทอ้นบทบาทส่ือจากนักวิชาการ นักวิชาชีพส่ือ และประชาชน รวมทั้งศึกษาชุดความรู้นิเทศศาสตร์ 

พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลทาํให้คุณค่าความเป็นมืออาชีพของส่ือกระแสหลกัถูกลดทอนลงนั้น มาจากปัจจยัหลกัและ

ปัจจยัรอง ดงัน้ี 

ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลสูงต่อการลดทอนความเป็นมืออาชีพของส่ือ คือ อาํนาจรัฐ และอาํนาจทุน                  

ส่วนปัจจยัรองท่ีมีผลทางออ้ม ไดแ้ก่  องคก์รส่ือและนกัข่าว การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคส่ือ การหลอมรวมทาง

ดิจิทลัของอุตสาหกรรมข่าว 

เม่ือทราบปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุดงัท่ีกล่าวมาแลว้ การจะทาํให้องคก์รส่ือกระแสหลกัอยูร่อดอยา่งมีศกัด์ิศรี     

ไม่ถูกดอ้ยค่าความเป็นมืออาชีพจึงควรยึดหลกัจรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพส่ือมวลชน การปรับตวัต่อ

การหลอมรวมส่ือ การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริโภคส่ือ  และการส่งเสริมศกัยภาพความเป็นมืออาชีพของ

นกัข่าว 

  

คาํสําคญั: ส่ือกระแสหลกั, ความเป็นมืออาชีพ, 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 

 ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการพาดหัวข่าว และขอ้ถกเถียงในแวดวงส่ือสารมวลชนในปัจจุบนัท่ี 

โดดเด่น คือ การท่ีมีการตั้งคาํถามเชิงประชดประชนักบัส่ือกระแสหลกัวา่ “ส่ือมีไวท้าํไม” โดยเฉพาะหลงัการชุมนุม

ทางการเมือง มกัมีเสียงสะทอ้นหน่ึงจากประชาชนท่ีอยู่ในเหตุการณ์ ต่างไดพู้ดถึงส่ือหลกัวา่ มีการทาํหน้าท่ีส่ือ 

มืออาชีพหรือไม่ ในขณะเดียวกนัในการเสนอข่าวเหตุการณ์เดียวกนันั้น ทางนายกรัฐมนตรีก็มกัถามส่ือเช่นกนัวา่ 

เสนอแต่เจา้หน้าท่ีใชค้วามรุนแรงกบัผูป้ระทว้งฝ่ายเดียวไม่เสนออีกฝ่ายว่าใชค้วามรุนแรงดว้ย คาํถามท่ีเกิดข้ึน

ดงักล่าวอาจสร้างความเจ็บปวดใจใหก้บัส่ือท่ีทาํหนา้ท่ีอยา่งมืออาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพจาํนวนหน่ึง 

หากพิจารณาการเสนอข่าวในทุกวนัน้ีคงปฏิเสธไม่ไดว้า่การรายงานข่าวบนส่ือหลกัสถานีโทรทศัน์ท่ี

เป็นรายการข่าวเสนอข่าวประเภทข่าวชาวบา้น ข่าวอาชญากรรม เป็นส่วนใหญ่ อาทิ ข่าวทะเลาะกนัเพราะสุนขักดั

กนั ข่าวสามีภรรยาหึงกนัฆ่ากนัตาย ข่าวคนเสพยาจนเกิดอาการหลอนทาํร้ายหรือฆ่าพ่อแม่ ข่าวข่มขืน และยิง่ไป

กว่านั้ นคือ การเสนอข่าวในลักษณะติดตามชีวิตความเป็นอยู่แบบข้ามเดือนข้ามปีของข่าวลุงพล รวมถึง                     

การรายงานข่าวจากคนร้ายกลายมาเป็นฮีโร่ ซ่ึงการเสนอข่าวเหล่าน้ีสะทอ้นวา่ส่ือกระแสหลกัยงัมิไดท้าํหนา้ท่ีใน

ฐานะส่ือท่ีมีความเป็นมืออาชีพดงัท่ี เทพชยั หยอ่ง (2564) ใหท้ศันะวา่ “นกัข่าวทาํหนา้ท่ีแยกขยะออกจากขอ้มูลท่ี

มีประโยชน์ แลว้เอาขยะมาทาํข่าว ทุกวนัน้ี เรามีข่าวแบบน้ีท่ีเราสงสยัวา่เป็นข่าวไดอ้ยา่งไร”  

กล่าวไดว้า่ การนําเสนอข่าวของส่ือกระแสหลกัส่วนใหญ่เน้นเร่ืองเร้าอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงเป็น 1 ใน

ความสําคญัของการเสนอข่าวเชิงปริมาณตามผลงานวิจยัของพรรณราย พิทกัษ์พงศ์ (อา้งถึงใน การดา ร่วมพุ่ม, 

2557: 39) ท่ีพบวา่ คุณค่าข่าวท่ีส่ือหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณ 3 ช่ือฉบบั (ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด) ใหค้วามสาํคญัใน

การเสนอข่าว 4 ประการ คือ ความเร้าอารมณ์ ผลกระทบ ความใกลชิ้ด และความสดใหม่ ข่าวท่ีเสนอเก่ียวกบัเด็ก

มกัออกมาในรูปของข่าวท่ีเด็กตกเป็นเหยื่อ การถูกทารุณกรรม การทะเลาะตบตี ฯลฯ ซ่ึงส่ือให้เห็นการพิจารณา

องคป์ระกอบคุณค่าข่าวในเชิงเร้าอารมณ์ค่อนขา้งชดัเจน  

คาํถามท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้สงสยัต่อความเป็นมืออาชีพของส่ือกระแสหลกัท่ีมุ่งเป้าไป

ท่ีส่ือโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นส่ือท่ีประชาชนให้ความเช่ือถือในการติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในสถานการณ์วกิฤตของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) และสถานการณ์การประทว้งทาง

การเมืองวา่ส่ือกระแสหลกัดาํรงบทบาทและทาํหนา้ท่ีของส่ือตามมาตรฐานมืออาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพมาก

นอ้ยเพียงไร  ส่ือกระแสหลกัสามารถเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนในการเสนอความจริง ไม่ทาํให้ประชาชนหันไปหา

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระจากส่ือออนไลน์หรือส่ือสังคมแทนท่ีส่ือกระแสหลกั ทั้งหมดจึงเป็นท่ีมาของการศึกษา

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุส่งผลทาํใหบ้ทบาทส่ือกระแสหลกัถูกลดทอนความเป็นมืออาชีพ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํใหส่ื้อกระแสหลกัถูกลดทอนความเป็นมืออาชีพ 
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3. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดทอนความเป็นมืออาชีพของส่ือกระแสหลัก 

ในการศึกษาเร่ืองความเป็นมืออาชีพของส่ือกระแสหลกั จากงานของพีระวฒัน์ อฐันาค และพิรงรอง 

รามสูต (2559: 21) ใหค้วามหมายเก่ียวกบัส่ือกระแสหลกั (Mainstream Media) หมายถึง ส่ือมวลชนท่ีพิจารณาจาก

ความเป็นเจา้ของส่ือนั้นๆ (Ownership) มีขนาดใหญ่ จดัรูปองค์กรแบบบริษทั อนัมีเป้าหมายทางธุรกิจ เน้นผล

กาํไร วดัความสําเร็จจากความนิยม (Rating) เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์เป็นตน้ ส่วนความเป็นมืออาชีพนั้นมี

มาตรฐานวิชาชีพจากงานของบิล โควอช (Bill Kovach) และทอม โรเซ็นเทรียล (Tom Rosenstiel) (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, 

2559: 11-12) กาํหนดความเป็นมืออาชีพของส่ือประกอบดว้ย การมีพนัธะกรณีต่อการนาํเสนอความจริง ความภกัดีต่อ

พลเมือง การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวก่อนนาํเสนอเสมอ การคาํนึงถึงเสรีภาพในการนาํเสนอขอ้มูล

ข่าวอยูเ่สมอ ความมีเสรีภาพในการเฝ้าระวงัการใชอ้าํนาจของกลุ่มอาํนาจท่ีส่งผลกระทบต่อพลเมือง การเป็นเวที

การวิพากษ์วิจารณ์และยินดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลาย ความมุ่งมัน่นาํเสนอขอ้มูลข่าวทั้งท่ีมี

ความน่าสนใจและส่งผลกระทบต่อสงัคมอยา่งมีนยัสาํคญั การใหน้ํ้ าหนกัข่าวท่ีครอบคลุมและสดัส่วนท่ีเหมาะสม 

การแสดงออกทางจิตสาํนึกรับผิดชอบในวชิาชีพอยา่งเสรี และตระหนกัถึงสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง

ในดา้นข่าวสาร  

นอกจากน้ีในการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และงานวิชาการในแวดวงส่ือสารมวลชน

ทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ เก่ียวกบัความสําคญั บทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนกระแสหลกั แนวคิดเก่ียวกบัข่าว 

คุณค่าข่าว และชุดความรู้นิเทศศาสตร์ ทาํให้สามารถวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลดทอนความเป็น       

มืออาชีพของส่ือกระแสหลกั ดงัต่อไปน้ี 

  ปัจจัยหลกัท่ีมีอิทธิพลสูงต่อการลดทอนความเป็นมืออาชีพของส่ือกระแสหลกั ประกอบดว้ย ปัจจัย

อาํนาจรัฐ และปัจจยัอาํนาจทุน 

   ปัจจยัอํานาจรัฐ  

  ในแนวคิดความเช่ือเก่ียวกบัเสรีภาพท่ีสําคญัท่ีสุด คือเสรีภาพทางการเมือง องค์กรและคนทาํงานส่ือ

หนงัสือพิมพท์าํหนา้ท่ีคอยจบัจอ้งมองดูการทาํงานของรัฐท่ีมีอาํนาจมาก โดยมองวา่  

  ผูใ้ดมีอาํนาจ ผูน้ั้นจะเสพติดในอาํนาจ และมีแนวโนม้จะสั่งสมอาํนาจให้มากข้ึน จึงตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นหู

เป็นตาแทนประชาชน คอยตรวจสอบรัฐบาลไม่ใหท้รยศต่อประชาชน แมว้า่ส่ือจะไม่สามารถไปหยดุย ั้งรัฐบาลได้

โดยตรง แต่ส่ือสามารถเอาความไปบอกประชาชนซ่ึงมีอาํนาจในการโค่นลม้รัฐบาลได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงตอ้ง

ตระหนักรู้อยูต่ลอดเวลาวา่ตนถูกเฝ้าระวงัโดยส่ือ จึงตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งมวล 

(สุกญัญา สุดบรรทดั, 2550: 136-137)  

  ซ่ึงรัฐมองเห็นบทบาทการเป็นหมาเฝ้าบ้าน (Watchdog) ของส่ือในการทาํหน้าท่ีคอยระแวดระวงัภยั              

แก่ประชาชนและสังคม ทาํให้รัฐบาลในทุกยุคทุกสมยัพยายามกดทบัความสําคญัและคุณค่าการทาํหน้าท่ีเป็น                

ส่ือมืออาชีพ โดยอาศยักลวิธีในการใชอ้าํนาจทางตรงท่ีเห็นชดัเจนและปรากฏบ่อยเม่ือรัฐบาลเร่ิมไม่มีเสถียรภาพ 

คือการออกกฎหมายบงัคบัใชก้บัส่ือ  และการใชว้ธีิการทางออ้มโดยการให้ตวัแทนไปคุยส่วนตวัหรือการบอกไป

ท่ีผูบ้ริหารองคก์รส่ือนั้นๆ เป็นกรณีๆ ไป  

  ดังท่ีปรากฏเป็นข่าวเร่ืองขอ้กําหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบบัที่ 27 และ

ขอ้กําหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบบัที่ 29 ที่ออกมาปิดช่องวา่งของกฎหมายที่มีอยู่

ปัจจุบนัซ่ึงมีขอ้จาํกดัในการบงัคบัใช ้ จนทาํให้องคก์รวิชาชีพส่ือ ประกอบดว้ย สภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทยสมาคมนกัข่าววิทยแุละ
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โทรทศัน์ไทย สมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางส่ือมวลชนไทย ยื่นหนงัสือถึงนายกรัฐมนตรีวา่

องคก์รวิชาชีพมีขอ้ห่วงใยและความวติกกงัวล ในการท่ีภาครัฐไดมี้การออกประกาศขอ้กาํหนดฉบบัท่ี  27 และ

ขอ้กาํหนดฉบบัที่ 29  องคก์ารส่ือมองวา่ หน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายอาจใชเ้ป็นโอกาสในการตีความเจตนารมณ์

นาํไปสู่การปิดกั้นการนาํเสนอข่าวของส่ือมวลชนหรือการแสดงความเห็นของประชาชน  

 นอกจากน้ี ยงัมีกรณีกลุ่มส่ือมวลชนและภาคประชาชนลุกข้ึนมาดาํเนินการยื่นฟ้อง พล.อ.ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา เป็นคดีต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขดาํท่ี พ3618/2564 ขอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพิกถอนขอ้กาํหนดท่ี

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 29)             

ลงวนัที่ 29 ก.ค. 2564 พร้อมยื่นคาํร้องขอให้ศาลไต่สวนคาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราวในกรณีฉุกเฉินโดยขอให้

ศาลมีคาํสั่งระงบัการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดดงักล่าวและห้ามมิใหน้าํมาตรการ คาํสั่ง หรือการกระทาํใดๆ ท่ีสั่งการ

ตามประกาศดงักล่าวมาใชก้บัฝ่ายโจทก์ ประชาชน และส่ือมวลชน ไปจนกวา่ศาลจะมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใน

คดี นั้นประกอบดว้ย 12 องคก์รท่ีร่วมเป็นโจทก์ฟ้องนายกรัฐมนตรี 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 เพราะโดยหลกัแลว้ส่ือมวลชนจะตอ้งมีเสรีภาพในการนาํเสนอข่าวสารซ่ึงได ้รับรอง

ตามรัฐธรรมนูญ การจาํกดัเสรีภาพจากขอ้กาํหนดดงักล่าวเท่ากบัเป็นการจาํกดัเสรีภาพในการเสนอข่าวดว้ย

ความจริงอยา่งตรงไปตรงมา (BBC NEWS, 2564) 

กรณีแถลงการณ์ 4 องค์กรวิชาชีพส่ือ เร่ือง หยุด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลิดรอนเสรีภาพส่ือ เน้ือหาระบุว่า                   

การประกาศใชพ้ระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) อา้งเหตุการณ์

ชุมนุมท่ีเกินขอบเขต ก่อความรุนแรงโดยกลุ่มผูท่ี้ไม่ประสงค์ดี จนประชาชนไดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิต อีกทั้ง 

การเสนอขอ้มูล ข่าวสารในส่ือต่างๆ ในทางท่ียยุง บิดเบือน สร้างความแตกแยก ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ

ประเทศ นับเป็นการส่งสัญญาณท่ีรัฐบาลอาจออกขอ้กาํหนด ในลกัษณะท่ีเป็นการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของ

ส่ือมวลชน เช่น การห้ามนําเสนอข่าว การจาํหน่าย หรือทาํให้แพร่หลายซ่ึงหนังสือ ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมี

ขอ้ความอนัอาจทาํให้ประชาชนเกิดความหวาดกลวั หรือขอ้อา้งวา่ส่ือมีเจตนาบิดเบือนขอ้มูล ข่าวสารทาํให้เกิด

ความเขา้ใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชนทั้ ง 4 องค์กร ประกอบดว้ย สมาคมนักข่าว

นกัหนังสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีความเห็นร่วมกนัว่า การใชอ้าํนาจเช่นน้ี ยิ่งจะสร้างความขดัแยง้ให้สังคม 

มากข้ึน และอาจนาํไปสู่การลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชนซ่ึงขดัต่อบทบญัญติัรัฐธรรมนูญอยา่งชดัแจง้ 

ดงันั้น การท่ีรัฐใชอ้าํนาจในการออกกฎหมายบงัคบั จึงเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นส่ือมืออาชีพใน

การทาํหน้าท่ีเป็นหูเป็นตาแทนประชาชน คอยตรวจสอบการทาํงานของรัฐบาล สร้างการรับรู้ข่าวสารรอบดา้น

ของประชาชนไปดว้ย และท่ีสําคญัก็คือ เม่ือเสรีภาพส่ือถูกลิดรอน เสรีภาพประชาชนก็หายไป เม่ือรัฐห้ามนาํเสนอ

ข่าวท่ีสร้างความหวาดกลวั ย่อมจะกระทบต่อการนาํเสนอข่าวท่ีควรจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน              

ดงัทศันะของส่ือมวลชน จอมขวญั หลาวเพช็ร์ ไดก้ล่าวเร่ืองน้ีความตอนหน่ึงวา่ 

 ส่ือทาํหนา้ท่ีรับใชป้ระชาชนในดา้นของขอ้มูลข่าวสาร เม่ือส่ือไม่สามารถจะคน้หา ไถ่ถาม ตรวจสอบ

ขอ้มูลข่าวสารมาได ้หรือแมก้ระทัง่ถูกบงัคบัโดยตรงโดยออ้มให้ไม่สามารถออกมาทาํหนา้ท่ีได ้ส่ิงท่ีจะทาํให้กบั

ประชาชนมนัก็ไม่สามารถให้ไดแ้ลว้ เราก็คือกลไก ถา้ถูกทาํลายกลไกไม่สามารถเดินไปถึงประชาชนไดแ้ลว้ใน

การเอาสารไปถึงผูรั้บ ส่ือในแง่ของวิชาชีพ เราเขา้ถึงแหล่งข่าว ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากกว่าประชาชนโดยทัว่ไป 

เพราะฉะนั้นถา้ตดัตอนเรา ตวัสารมนัก็ไม่ถูกตรวจสอบ คน้หา คน้ควา้ มนัก็ทาํให้ประชาชนมีโอกาสน้อยลง                
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ไปถึงไม่มีเลย ท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งรอบดา้น โดยท่ีเรายงัย ํ้าอีกวา่การทาํงานของส่ือ ตอ้งถูกตรวจสอบ

เสมอ (The MATTER Team, 2564) 
กล่าวไดว้า่ ปัจจยัอาํนาจรัฐในกรณีดงัท่ีกล่าวมายอ่มส่งผลต่อการทาํหนา้ท่ีตามมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ 

ทั้ งในส่วนความมีเสรีภาพในการเฝ้าระวงัการใช้อํานาจของกลุ่มอํานาจท่ีส่งผลกระทบต่อพลเมือง และ                         

การตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองในดา้นข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีพนัธะกรณีต่อ              

การนาํเสนอความจริงของการเป็นส่ือกระแสหลกัท่ีประชาชนใหค้วามเช่ือถือ 
ปัจจยัอํานาจทุน  

การอยู่รอดของอุตสาหกรรมส่ือและข่าวสารมีผลมาจากการขบัเคล่ือนดว้ยระบบทุนนิยม การบริโภค

นิยมท่ีทาํใหน้กัธุรกิจการคา้และระบบโฆษณาเขา้มามีบทบาทครอบครองอาํนาจในการกาํกบัส่ือ ส่งผลกระทบต่อ

การทาํหนา้ท่ีในฐานะเป็นนายประตูขา่วสาร (Gatekeeper) ท่ียดึหลกัการทาํหนา้ท่ีอยา่งมืออาชีพเพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชน โดยการกลัน่กรองข่าวสารอย่างถูกตอ้งรอบดา้นผ่านการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพ่ือให้ประชาชนเป็น            

คนตดัสิน  

อาํนาจทุนปรากฏให้เห็นชดัเจนยิ่งข้ึนในยคุดิจิทลั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข่าวบนหนงัสือพิมพท่ี์เป็น 

ส่ือกระแสหลกัซ่ึงดาํเนินธุรกิจแบบมีรายไดท่ี้มาจากการโฆษณาเป็นหลกั เม่ือเกิดการลดลงอยา่งมากของเม็ดเงิน

โฆษณาจึงกระทบกบัการอยู่รอด จนเกิดการปรับโครงสร้างขนานใหญ่ เกิดสถานการณ์ธุรกิจหนังสือพิมพเ์ลิก

ผลิตและปิดตวัลงจาํนวนมาก  หลายองค์กรข่าวตอ้งด้ินรนเพ่ืออยู่รอด ในการเรียกความนิยม (Rating) เพ่ือเป็น

ตวัเลือกของสินคา้แบรนดต์่างๆในการซ้ือเวลาหรือพ้ืนท่ีโฆษณา หรือการใหน้กัข่าวมาขายโฆษณา หาผูส้นบัสนุน 

(Sponsor) ซ่ึงขดักบัจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือ ส่งผลในการทาํงานท่ีไม่อิสระ และเป็นการลดคุณค่าศกัด์ิศรีความเป็นส่ือ  

นอกจากนั้น ผลกระทบจากรายไดท่ี้เหือดหายไป ย่อมส่งผลต่อทรัพยากรในองค์กรและสถานีข่าวลดลง ทาํให ้            

การตรวจสอบแหล่งข่าวและขอ้มูล รวมทั้งการรายงานข่าวภาคสนามลดลงตามไปดว้ย  รวมทั้งการโฆษณาท่ีเป็น 

Native advertising ท่ีเป็นเน้ือหาโฆษณาท่ีเขียนลอกเลียนรูปแบบเน้ือหาในส่ือแฝงเขา้ไปอยูใ่นเน้ือหาต่างๆ ท่ีไม่รู้

วา่เป็นโฆษณาจนกวา่อ่านหรือดูจบโดยไม่ระบุการไดรั้บเงินสนบัสนุน  และการพาดหวัข่าวท่ีหลอกใหค้ลิกเขา้ไป

ชม (Clickbait) ทาํใหเ้ส่ียงต่อการทาํลายความน่าเช่ือถือของประชาชนผูรั้บสารมากยิง่ข้ึน  

จะเห็นวา่ปัจจยัอาํนาจทุนมีอิทธิพลสูงต่อการทาํให้ส่ืออยูร่อด แต่ขณะเดียวกนัก็เส่ียงต่อการดาํรงรักษา

ความเป็นมืออาชีพของส่ือด้วยเช่นกัน ประเด็นน้ีมีมานานแล้ว ดังท่ีสะท้อนจากนักหนังสือพิมพ์อาวุโส            

สุภา ศิริมานนท ์(สุกญัญา สุดบรรทดั, 2550: 139) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

นักหนังสือพิมพ์จะต้องไม่เหมือนพ่อคา้หรือผูป้ระกอบการอาชีพอ่ืนๆ ความสําเร็จของเขาวดัด้วย

ช่ือเสียง (Honors)ไม่ใช่ดว้ยเงิน…หนงัสือพิมพท์ั้งหลายยอ่มถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นธรรมจริยา  แต่ถา้เม่ือไร

หนังสือพิมพถื์อปัจเจกประโยชน์แลว้ทาํข่าวเพ่ือหลอกลวงประชาชนให้ตายใจและเห็นดีเห็นงามคลอ้ยตามไป

ดว้ยหรือใหต่ื้นตระหนกเพ่ือใหเ้อกชนหรือร้านคา้ไดป้ระโยชน์ เม่ือนั้นแลว้ระฆงัแห่งชัว่โมงท่ีเศร้าท่ีสุดก็จะย ํ่าข้ึน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีวฒันธรรมส่ือ (Media Culture Theory) ท่ีมองว่า ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัท่ีผลิต

วฒันธรรมของสังคมท่ีสาํคญัท่ีสุด เม่ือส่ือมวลชนทาํงานดว้ยแรงผลกัดนัทางธุรกิจเป็นหลกั กฎระเบียบท่ีควบคุม

วธีิการปฏิบติัของส่ือมวลชนจึงเป็นการเล่นกบัอารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจแบบมนุษย ์(Human interest) ท่ีง่าย

ต่อการขายและการทาํกาํไร ผลผลิตท่ีสะทอ้นออกมาจากส่ือมวลชนจึงเป็นเร่ืองของการกระตุน้อารมณ์ความรู้สึก

ทั้งหลาย แทนการยกระดบัเชิงภูมิปัญญาแบบท่ีวฒันธรรมดั้งเดิมเคยทาํอยู ่(กาญจนา แกว้เทพ, 2550: 48) 
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 ปัจจยัรองท่ีมีผลทางออ้ม ไดแ้ก่  องคก์รส่ือและนกัข่าว การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคส่ือ การหลอมรวม

ทางดิจิทลัของอุตสาหกรรมส่ือ 

องค์กรส่ือและนักข่าว 

 ในสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดข้ึนหลายๆ คร้ังท่ีผ่านมาท่ีพ่ึงสําคญัหน่ึงของสังคม คือ การทาํหน้าท่ีของ

องคก์รส่ือและนกัข่าว แต่ส่ิงท่ีเกิดในปัจจุบนัเป็นคาํถามของกลุ่มท่ีเรียกร้องประชาธิปไตย ความเป็นธรรมจากรัฐ 

และความเสมอภาคเท่าเทียมในการรับบริการวคัซีนป้องกนัโควิด-19 จากรัฐบาล การท่ีส่ือบางสํานกัเลือก ‘ปิดปาก’ 

ตวัเอง โดยไม่มีข่าวเหล่าน้ีบนพ้ืนท่ีส่ือ หรือนโยบายขององคก์รส่ือท่ีเก่ียวพนักบัการดาํเนินธุรกิจส่ือแต่ละแห่ง 

ผูบ้ริหารบางองค์กรส่ือเสนอแนะให้นักข่าวหันไปทาํ “ข่าวอ่ืนท่ีชาวบา้นสนใจ” มากกว่าการเมือง ไปจบัข่าวท่ี            

ทาํยอดการเขา้ชมการ Like ทาํให้สังคมวิจารณ์การทาํงานของสถาบนัส่ือ เกิดกระแสติดแฮชแท็ก #แบนส่ือหลกั 

และ #ส่ือมีไวท้าํไมในส่ือสังคม เพ่ือเรียกร้องใหส่ื้อนาํเสนอข่าวอยา่งตรงไปตรงมา ครบถว้นทุกมุม ในทศันะของ

เทพชยั หยอ่ง เห็นวา่ ส่ือมวลชนตอ้งมีหนา้ท่ีในการเป็นเวทีกลางกระตุน้ใหค้นแสดงความคิดเห็นแบบน้ี เพราะถา้

ไม่มีเวทีแบบน้ีเขาก็จะไปพูดกนัตามเวทีต่าง ๆ อยา่งท่ีเราเห็นก็เกิดความอดัอั้นตนัใจ แลว้ก็ไปพูดในส่ิงท่ีอาจจะ

เกินเลย มีอารมณ์ เพราะถูกปิดกั้น (เทพชยั หยอ่ง, 2564)   

นอกจากนั้ น ท่ามกลางภาวะความป่ันป่วนของข้อมูลจํานวนมากมายในการส่ือสารยุคดิจิทัล เป็น

อุปสรรคหน่ึงในการตรวจสอบขององคก์รส่ือและนักข่าวว่าอะไรคือความจริง เน่ืองเพราะจรรยาบรรณขอ้หน่ึง

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการหาขอ้มูลและการตรวจสอบความจริงเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงทาํให้การรายงานข่าว

ของส่ือกระแสหลักแตกต่างจากการเสนอข่าวของส่ือประเภทอ่ืนๆ องค์กรส่ือและนักข่าวในฐานะของผูเ้ล่า                

ความจริงท่ีตอ้งยึดกรอบการทาํงานสําหรับการสร้างตน้แบบการรายงานข่าว ท่ีเน้นความน่าเช่ือถือและแสดง                  

ความรับผิดชอบในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนผูรั้บข่าวสาร  

เร่ืองน้ีมีขอ้คิดท่ีดีและตรงประเด็นจากขอ้คิดเห็นของสุทธิชยั หยุน่ ในวนัอาํลาเนชัน่ ท่ีใหส้ัมภาษณ์เม่ือ

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 กล่าวถึงการทาํหนา้ท่ีของคนทาํส่ือวา่  

ตั้งแต่ยคุท่ีผมคิดวา่ Long-form journalism คือ การรายงานข่าวท่ีละเอียดรอบดา้น เจาะลึกให้โอกาสทุกฝ่าย

ท่ีจะไดพู้ด แลว้ก็ให้คนดูอ่านตดัสินเองมนัเปล่ียนไป ทุกวนัน้ีคนทาํส่ือพยายามอยากจะให้คนเช่ือตวัเอง แลว้ก็             

ไม่เช่ืออีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงอนัน้ีทาํใหค้่านิยมหรือคุณค่าของการทาํส่ือสารมวลชนผมคิดวา่มนัดอ้ยไป มนัไม่ใช่เป็นคน

ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นกระจกส่องสงัคม กระจกมนัตอ้งส่องแลว้ให้มนัสะทอ้นตามท่ีมนัเป็นอยู ่แต่ดูเหมือนวา่ตอนน้ีเรา

กาํลงัใชก้ลอ้งขยาย แลว้ก็ส่องเฉพาะจุดท่ีเราอยากจะส่อง แลว้มนัก็จะขยายจุดเฉพาะจุดท่ีเราตอ้งการขยาย ซ่ึงมนัก็

ทาํให้สังคมท่ีควรจะไดป้ระโยชน์จากการทาํหน้าท่ีตรงน้ีมนัหายไปพอสมควร หลกัการทาํส่ือท่ีถูกตอ้งนั้น คือ             

การเคารพในหน้าท่ี ไม่ใช่ตามกระแสอยา่งเดียว การรักษาคุณภาพ Quality Journalism สําคญัมาก เพราะการแข่งขนั

ทุกวนัน้ีมนัทาํให้คุณภาพของคนข่าวมนัดอ้ยคุณภาพลงไปมาก ไม่ไดม้องวา่จิตสาํนึกจริงๆ ของคนทาํข่าวนั้น คือ

การพยายามทาํใหส้ังคมดีข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม แต่จะตามกระแส ขอให้มีคนกดไลคเ์ยอะๆ ขอใหมี้คน

แชร์เยอะๆ แล้วนั่นคือ ความสําเร็จหรือนั่นคือฉันประสบความสําเร็จแล้ว อันนั้ นคิดว่าเป็นอันตรายมาก             

(เวร์ิคพอยท,์ 2562)   

 การเปลีย่นแปลงของผู้บริโภคส่ือ 

ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผูบ้ริโภคส่ือมีความตอ้งการติดตามข่าวสารขอ้มูล

จากส่ือหลกัสูงข้ึน โดยข่าวเป็นเน้ือหาประเภทเดียวท่ียงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะช่วงโควดิคน

สนใจข่าวสารกันมาก ทาํให้คนเขา้มาติดตามข่าวมากข้ึน คนให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอย่างใกลชิ้ด                  
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แต่ประเภทข่าวท่ีคนนิยมเพ่ิมข้ึน จะเป็น ‘ดราม่า นิวส์’ ซ่ึงสถิติจาก We Are Social พบวา่ คนไทยใชโ้ซเชียลมีเดีย

เป็นช่องทางหลกัในการอพัเดทข่าวเป็นอนัดบั 1 ของโลกในปี 2564 หรือคิดเป็น 78% และกว่า 91% อ่านข่าว

ออนไลน์มากเป็นอนัดบัสองของโลก ใช ้"Facebook" มากเป็นอนัดบั 8 ของโลก โพสตเ์ฟซบุ๊ก เฉล่ียคนละ 11 

คร้ังต่อเดือนและคอมเมนต์บนเฟซบุ๊ก เฉล่ีย 8 คร้ังต่อเดือน ขณะท่ี ยงัเหนียวแน่นกบั YouTube คนไทยใชม้าก

เป็นอนัดบั 18 ของโลกในปีน้ี ใช ้Instagram มากเป็นอนัดบั 16 ของโลก  (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) 

แต่ท่ีน่าตกใจ คือ ความสามารถในการรับมือกบั fake news และขอ้มูลข่าวสารท่ีผิดพลาดของกลุ่มตวัอย่าง     

ท่ีเป็นเด็กอาย ุ15 ปี จากทัว่โลก กลบัพบวา่ความสามารถในการรับมือกบั fake news และขอ้มูลข่าวสารท่ีเด็กไทย

มีศกัยภาพตํ่ามากโดยอยูใ่นอนัดบั 76 จาก 77 ประเทศทัว่โลกท่ีทาํการประเมิน (ไทยโพสต,์ 2564) 

ส่ือทางช่องทางออนไลน์ (Social Media) ไดมี้บทบาทมากข้ึนและมีแนวโนม้จะเป็นส่ือหลกัในอนาคต 

จากความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีง่ายของประชาชน รูปแบบการผลิตข่าวสารและผูน้าํเสนอข่าวสารท่ี

เปล่ียนแปลงไป ช่องทางการนาํเสนอข่าวสารท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทุกคนสามารถเป็นผูน้าํเสนอข่าวสารไดผ้่าน Social 

Media ทาํใหเ้กิดกลุ่มคนท่ีมีช่ือเสียงในโลกออนไลน์ (Influencer) จากตน้ทุนในการสร้างส่ือท่ีนอ้ย สามารถเขา้ถึง

ประชาชนไดจ้าํนวนมาก  

บทบาทของผูบ้ริโภคส่ือเป็นไดท้ั้งผูผ้ลิต (Creator) ผูน้าํเสนอ (Sender)และผูบ้ริโภค (Receiver) ส่ือไป

พร้อมกนั (สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) สอดคลอ้งกบั อญัญาพร ธรรมติกานนท ์

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั อเกต คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั กล่าวถึงผูรั้บสารวา่ นบัจากน้ีไป สงัคมเราอาจจะตอ้ง

เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ไปอีก 5 - 10 ปี ขา้งหนา้ และจะเป็นท่ีน่าจบัตามองวา่จากการเปล่ียนแปลงในฝ่ังของผูรั้บ

สารจะตอ้งกรองสารอย่างไร และควรจะเป็นการเรียนรู้ระหว่างส่ือและผูบ้ริโภคส่ือไปพร้อมๆ กนั (สํานักข่าว   

อินโฟเควสท,์ 2564)  

ปัจจัยดังกล่าวน้ีทาํให้ส่ือกระแสหลกัถูกลดทอนบทบาทความสําคญัลง เน่ืองจากผลกระทบทั้ งจาก

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การปรับเปล่ียนบทบาทเป็นทั้งผูรั้บสารและผูส้ร้างสารและผูส่้งสารผา่นช่องทางใน

หลากหลายแพลตฟอร์มบนส่ือออนไลน์ 

การหลอมรวมทางดจิทิลัของอุตสาหกรรมส่ือ 

การเกิด Digital Disruption เป็นจุดเปล่ียนสําคญัของการลดบทบาทส่ือส่ิงพิมพ ์และเปล่ียนพฤติกรรม

ผูรั้บสารเน่ืองจากทางเลือกเขา้ถึงข่าวสารเปิดกวา้งข้ึนไปสู่การเสพส่ือในแพลตฟอร์มใหม่บนโลกออนไลน์                  

ท่ีรวดเร็วและหลากหลายกวา่เดิม ประกอบกบัภูมิทศัน์ส่ือ (Media Landscape) ท่ีเปล่ียนแปลงทาํให้เกิดปรากฏการณ์ 

ท่ีเรียกวา่ การหลอมรวมส่ือ (Media Convergence) การผสมผสานการใชง้านส่ือหลายๆ ประเภทเขา้ดว้ยกนัของ

องคก์รส่ือ ทั้งส่ือเวบ็ไซตแ์ละเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นเทคโนโลยหีลายๆชนิดไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน 

และแท็บเลต็ ลกัษณะภูมิทศัน์ส่ือประกอบไปดว้ยชุมชนออนไลน์ พูดคุยแลกเปล่ียนและขยายแบ่งปันเร่ืองราวท่ี

ส่ือกระแสหลกัสร้าง  

ขณะเดียวกัน ชุมชนเหล่าน้ียงัผลิตส่ือแบบมีส่วนร่วม รายงานข่าวจากฐานราก และ แลกเปล่ียน

ความเห็น และตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงส่ือกระแสหลกัสามารถใชเ้น้ือหาของชุมชนเหล่าน้ีเป็นประโยชนใ์นฐานะ

แหล่งข่าว ทั้ งน้ีบทบาทส่ือ “มืออาชีพ”ในระบบนิเวศใหม่ต้อง “ทําหน้าท่ี” ให้ดีกว่าเดิม โดยนําเสนอข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ น่าสนใจ เขา้ถึงง่าย รวมทั้งตอ้ง “อยู่รอดเชิงธุรกิจด้วย เร่ืองท่ีท้าทายคือจะทาํทั้ งสอง

บทบาทพร้อมกนัไดอ้ยา่งไร” (ศรีลดัดา อุทยารัตน์ และคณะ, 2562: 731)  
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อยา่งไรก็ตาม การเนน้เร่ืองความรวดเร็วและเขา้ถึงไดง่้าย ทาํใหไ้ม่จาํเป็นตอ้งผ่านกระบวนการกรองท่ี

ละเอียดเท่าส่ือดั้งเดิมในฐานะผูเ้ฝ้าประตูข่าวสารท่ีทาํหนา้ท่ีกรองขอ้มูลก่อนท่ีจะรายงานข่าว จึงอาจเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีก่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวปลอม (Fake News) ดังนั้ นจากปัจจัยของการหลอมรวมทางดิจิทัลของ

อุตสาหกรรมส่ือทาํใหบ้ทบาทและความสาํคญัของส่ือกระแสหลกัลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

4. สรุป 

เม่ือส่ือกระแสหลักถูกตั้ งคาํถามความเป็นมืออาชีพจากสังคมถึงบทบาทและการทําหน้าท่ีส่ือตาม

มาตรฐานวิชาชีพโดยมุ่งตรงไปท่ีการนาํเสนอความจริง การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวก่อนนาํเสนอ 

การคาํนึงถึงเสรีภาพในการนําเสนอขอ้มูลข่าว  การเฝ้าระวงัการใช้อาํนาจของกลุ่มอาํนาจท่ีส่งผลกระทบต่อ

พลเมือง การเป็นเวทีการวพิากษว์จิารณ์และยนิดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลาย การแสดงออกทาง

จิตสํานึกรับผิดชอบในวิชาชีพอย่างเสรี และตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองในดา้นข่าวสาร               

ซ่ึงการศึกษาปัจจยัอนัเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้ความเป็นมืออาชีพของส่ือกระแสหลกัถูกลดทอนลงตามท่ีกล่าวมา

ทั้งหมด สามารถสรุปปัจจยัสําคญัท่ีเป็นปัจจยัหลกัมาจากปัจจยัอาํนาจรัฐ และปัจจยัอาํนาจทุน นอกจากน้ียงัมี

ปัจจัยรองท่ีเก่ียวกับองค์กรส่ือและนักข่าว การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคส่ือ การหลอมรวมทางดิจิทัลของ

อุตสาหกรรมข่าว ท่ีส่งผลทางออ้มต่อส่ือกระแสหลกัถูกดอ้ยค่าในกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือเช่นกนั การศึกษาน้ีอาจเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นสาเหตุเพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขเรียกคืนศรัทธาความเป็นมืออาชีพ ความน่าเช่ือถือ

ของการเป็นส่ือกระแสหลกั ในการเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนเพ่ือทาํหนา้ท่ีในการเป็นกระจกสะทอ้นความจริงและ

เป็นตะเกียงในการส่องนาํทางใหส้งัคมต่อไป             

 

5. ข้อเสนอแนะ 

 1. การรักษาคุณค่าความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของส่ือกระแสหลกั โดยยึดหลกัจรรยาบรรณและ 

จริยธรรมแห่งวชิาชีพส่ือมวลชน  คือ การเป็นส่ือท่ีน่าเช่ือถือของประชาชน  เป็นส่ือมืออาชีพท่ีมีความตระหนกัรู้

ในบทบาทหนา้ท่ีของตนต่อการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารอยา่งมีความถูกตอ้ง รับผิดชอบต่อสงัคม รักษาความสมดุล

และเป็นธรรม และสร้างความเช่ือมัน่โดยการทาํใหเ้ห็นถึงการมีระบบกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารท่ีดี มีกองบรรณาธิการ

ทาํหนา้ท่ีนายประตูข่าวสารเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม และการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

 2. การจัดตั้งองค์กรทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลกนัเองด้านจรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพส่ือมวลชน เป็น

แนวทางหน่ึงในการปฏิรูปการกาํกบัดูแลกนัเองของส่ือ การมีนโยบายและกระบวนการกาํกบัดูแลกนัเองในส่วน

ขององค์กรส่ือและองค์กรวิชาชีพส่ือ  ซ่ึงปัจจุบันมีสภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ ทาํหน้าท่ีดังกล่าว อนัจะเป็น

ทางออกหน่ึงของการป้องกนัอาํนาจรัฐท่ีเขา้มามีบทบาทลดทอนการทาํหนา้ท่ีส่ืออยา่งมืออาชีพ รวมทั้งองคก์รส่ือ

ท่ีมีมาตรฐานวชิาชีพเป็นองคก์รพ่ีเล้ียงในการสร้างและขยายฐานความเป็นมืออาชีพใหก้บัองคก์รส่ือต่างๆ 

3. การปรับตวัต่อการหลอมรวมส่ือ โดยการปรับตวัมุ่งสู่ออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสของช่องทางการนาํเสนอ 

และการปรับองคก์รส่ือใหเ้ป็น New business model เพ่ือลดอิทธิพลจากอาํนาจทุนท่ีมีต่อความเป็นมืออาชีพของส่ือ 

4. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริโภคส่ืออยา่งลึกซ้ึงจากงานวิจยัหรือขอ้มูลผลศึกษาพฤติกรรมและ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคส่ือยุคดิจิทัล  ซ่ึงส่ือตอ้งปรับตัวเองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บสารท่ีมี

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือจากหลากหลายช่องทางหลากหลายแพลตฟอร์ม การเข้าใจเข้าถึงผูบ้ริโภคส่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการเสนอข่าวสารตอบสนองความตอ้งการและสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัส่ือ 
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5. การส่งเสริมศักยภาพความเป็นมืออาชีพของนักข่าว การฝึกอบรมให้มีองค์ความรู้และทักษะ

หลากหลายในการรายงานข่าว (multi-skilled reporter) การรู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร ภายใตก้ารทาํหนา้ท่ีส่ือมวลชน

บนกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีประสิทธิภาพในการส่ือสารสามารถทาํข่าวไดท้ั้ งการสัมภาษณ์ ถ่ายคลิปวิดีโอ 

ตดัต่อภาพและเสียง ถ่ายภาพน่ิง เขียนข่าวบนแพลตฟอร์มต่างๆ เพ่ือทาํหน้าท่ีของส่ือมืออาชีพในยคุของ Digital 

Disruption 
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บทคัดย่อ 

 จากกระแสดราม่าจากการเปิดตัวเพลงใหม่ LALISA ของลิซ่า วง BLACKPINK กลายเป็นกระแส   

ดราม่าท่ีผูเ้รียนให้ความสนใจในการนํามาเรียนรู้ เร่ืองการเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม โดยพบว่า ผูเ้รียน

สามารถวิ เคราะห์และเ กิดการเ รียน รู้  เ ร่ือง  การ เ ช่ือมโยงภาพเชิงพหุวัฒนธรรมได้ 2 ประ เด็น คือ                                              

1) ดา้นศิลปวฒันธรรม และ 2) ดา้นสังคม การเมือง ซ่ึงขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีดงัน้ี คือ                         

1) การคน้หาและศึกษาประเด็นดราม่าท่ีเกิดข้ึนไม่เกิน 72 ชัว่โมง 2) การจดัลาํดบัของประเด็นดราม่า 3) การเลือก

ประเด็นดราม่าท่ีมีความสนใจสูงสุด 2 เร่ือง คือ ดา้นศิลปวฒันธรรมไทย และดา้นสังคม การเมือง 4) ตั้งคาํถาม

เก่ียวกบัประเด็นดราม่า เป็นคาํถามปลายเปิด เก่ียวกบัเร่ือง มิวสิกวดีิโอเพลงใหม่ LALISA ของลิซ่า วงแบลก็พิงก์ 

5) ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นร่วมกนั โดยใหท้าํแบบสอบถาม 6) สุ่มประเด็น ดราม่าท่ีผูเ้รียนมีความสนใจ พร้อม

เหตุผลสนบัสนุน และ 7) นาํบทเรียนท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนศึกษา มาเป็นโจทยก์ารเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม 

ผา่นมิวสิกวดีิโอ เพลง LALISA ท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่   

 

คาํสําคญั: การวเิคราะห์, กระแสดราม่า, การเช่ือมโยงภาพ, พหุวฒันธรรม, 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 

 การเรียนรู้ในยคุ 2021 ท่ีมีความทนัสมยัและสะดวกสบายในการเลือกใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ในการเลือก

รับสารท่ีหลากหลายและรวดเร็ว ทาํให้ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษยไ์ปไดไ้กลกว่าในอดีตมากมาย

หลายเท่าตวั กระแสสังคมออนไลน์กลายเป็นอีกหน่ึงตวัแปรสาํคญั ท่ีเขา้มามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงให้เกิด

การเรียนรู้อย่างไม่มีส้ินสุด กระแสสังคมออนไลน์ หรือกระแสดราม่าบนโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ สามารถ

เกิดข้ึนและส่งต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดว้ยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนั สามารถทาํให้สามารถส่งต่อขอ้มูล

หรือแสดงความคิดเห็นไดท้นัที ในประเด็นท่ีคนใหค้วามสนใจและเกิดการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอยา่ง 

 ทันทีท่ีมีการเปิดตวัเพลงใหม่ “LALISA” ของ ลิซ่า หรือ “ลลิษา มโนบาล” ศิลปินไทยหน่ึงเดียวใน                

วงแบล็กพิงก์ ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีมีผูค้นให้การตอบรับและช่ืนชมเป็นอยา่งมาก ในความสามารถของลิซ่าในการร้อง 

เตน้มาอยา่งต่อเน่ือง เม่ือมีการเผยแพร่เพลง LALISA ในส่ือสงัคมออนไลน์ ทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ของการเขา้ชม            

มิวสิกวิดีโอเพลงน้ีจาํนวนมาก ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 ท่ีผ่านมา YouTube ไดป้ระกาศอยา่งเป็นทางการวา่ 

มิวสิกวิดีโอ ‘LALISA’ ของ ลิซ่า BLACKPINK ไอดอลสาวสายเลือดไทย มียอดการรับชมเอ็มวีสูงท่ีสุดใน 24 

ชัว่โมงแรก ถึง 73.6 ลา้นววิ ส่งให ้ลิซ่า สร้างสถิติใหม่กลายเป็นศิลปินหญิงเด่ียวท่ีมียอดผูช้มเอ็มวท่ีีสูงสุดในรอบ 

24 ชม. ดว้ยกระแสดราม่าท่ีมีผูเ้รียนใหค้วามสนใจ ผูส้อนจึงนาํมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนใน

รายวชิา ความคิดสร้างสรรคแ์ละการเล่าเร่ือง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการวเิคราะห์การเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม

ของผูเ้รียน  จากกระแสดราม่า : กรณีศึกษามิวสิกวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์  ทาํให้เป็นการเพ่ิม

บรรยากาศการเรียนรู้ จากส่ิงท่ีผูเ้รียนกําลังให้ความสนใจในกระแสดราม่า เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง

สนุกสนานในชั้นเรียน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะห์ เร่ือง การเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม ของผูเ้รียน ในรายวิชา                 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละการเล่าเร่ือง โดยใชก้ระแสดราม่า : กรณีศึกษามิวสิกวดีิโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบลก็พิงก ์      

 (2) เพ่ือนาํเสนอขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอน รายวิชาความคิดสร้างสรรคแ์ละการเล่าเร่ือง เร่ือง 

การเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม ของผูเ้รียน โดยใชก้ระแสดราม่า : กรณีศึกษามิวสิกวดีิโอเพลง LALISA, ลิซ่า 

วงแบลก็พิงก ์ 

 

3. กระแสดราม่าสังคมออนไลน์ มิวสิกวดิีโอเพลง LALISA   

  คาํวา่ “ ดราม่า ” (Drama) โดยความหมายดั้งเดิม หมายถึง นาฏกรรม การละคร การแสดง แต่หากจะพดู

ถึงความหมายของคาํน้ีบนโลกสังคมออนไลน์ ดราม่า จะเป็นคาํแสลงท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป อนัหมายถึง เร่ืองราวท่ี

เป็นข่าวลือ เร่ืองโกหก เร่ืองท่ีอาจจะมีเน้ือหาเกินความเป็นจริง หรือการบิดขอ้เท็จจริงไปจากเดิมท่ีควรจะเป็น               

คาํน้ีจึงเป็นคาํศพัท์ท่ีค่อนขา้งติดหูของคนในยุคแห่งการส่ือสารออนไลน์ โดยนิวติั รอดช่วง (2563) ไดก้ล่าววา่ 
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กระแส  ดราม่า คือ กระแสท่ีคนใหค้วามสนใจกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นความจริง หรือการแต่งเติมเพ่ิม

รายละเอียดในการส่ือสาร เพ่ือให้เกิดอรรถรสของการส่ือสารออนไลน์ สําหรับในประเทศไทย คาํน้ีเป็นคาํท่ี

ค่อนขา้งคุน้หู เพราะไดถู้กใชจ้นเป็นคาํติดปากในวงการส่ือสงัคมออนไลน์มาหลายปี แต่ถา้จะพูดวา่เป็นคาํท่ีให้

ความหมายไปในทางลบเสียมากกวา่ เพราะเม่ือไดย้นิหรือเห็นคาํน้ีเม่ือไหร่ จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่ตอ้งเป็นเร่ือง

ท่ีอาจจะทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของคนท่ีถูกสร้างข่าวใหเ้กิดเป็นประเด็นดราม่าเสมอ    

  หากจะมองคาํวา่ ดราม่า วา่เป็นกระแสท่ีคนบนโลกสังคอมออนไลน์ใหค้วามสนใจ ก็มีหลายธุรกิจท่ีใช้

กระแสดราม่าเป็นโอกาสในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของตนเอง เพราะกระแสท่ีเกิดข้ึน สามารถส่ือสาร

ส่งต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่มีตน้ทุนทางการโฆษณานอ้ย หรืออาจจะไม่เกิดค่าใชจ่้ายในการทาํการตลาดเลยแมแ้ต่

บาทเดียว แต่เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเกาะกระแสดราม่าให้เกิดเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจ                      

ซ่ึงอาคม เพชรฤทธิรงค ์(2563) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ หากจะมองความหมายของคาํวา่ดราม่าให้ลึก กระแสดราม่า

ไม่ไดเ้ป็นเพียงคาํพดูท่ีใชส่ื้อสารเพียงสนุกปากเท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นถึงความคิดเห็นต่างๆ ของคนหมู่มากในสงัคม

อีกดว้ย     

  ในวันท่ี 10 กันยายน 2564 ท่ีผ่านมา กระแสดราม่าร้อนแรงท่ีจะไม่กล่าวถึงก็คงไม่ได้ นั่นก็คือ                

กระแสดราม่าท่ีเกิดตามมาจากการเปิดตวัเพลงใหม่ LALISA ของศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีไต ้ลิซ่า วงแบล็กพิงก์             

ซ่ึงเป็นท่ีใหค้วามสนใจช่ืนชม และเกิดการวพิากษว์จิารณ์เป็นอยา่งมาก จากทั้งท่ีคนช่ืนชอบและคนท่ีออกมาแสดง

ความคิดเห็นต่างผ่านส่ือสังคมออนไลน์ว่า มีความไม่เหมาะสมแตกต่างกนัออกไป จนเป็นเทรนด์กระแสท่ีติด

ความนิยมของโลกออนไลน์ในท่ีสุดในช่วงวนัและเวลาดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง    
 
 

 
 

ภาพที ่1 ภาพข่าวสรุปประเด็นดราม่า ลิซ่า วงแบลก็พิงก ์หลงัเปิดตวัเพลงใหม่ LALISA  

ท่ีมา: https://www.dailynews.co.th/news/259938/ สืบคน้เม่ือ 11 กนัยายน 2564 

   

 หลงัจากการเปิดตวัเพลงใหม่ LALISA ของ ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ ก็มีดา้นกระแสช่ืนชมในความสามารถ

ของลิซ่า ซ่ึงเป็นคนไทยหน่ึงเดียวในวง อีกดา้นก็มีส่วนท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงความไม่เหมาะสมใน

ภาพ มิวสิกวิดีโอเพลง LALISA กนัอยา่งแพร่หลาย  โดยสุรัตน์ จงดา ผูช่้วยอธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

(สบศ.) ไดอ้อกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นน้ีว่า มิวสิกวิดีโอ เพลง LALISA ของลิซ่า แบล็กพิงก์ เป็น

การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีลงตวั มีการนาํเสนอศิลปวฒันธรรมไทยในระดบัสากล ซ่ึงเผยแพร่ใหค้นทั้งโลกไดเ้ห็นถึง

ความสวยงามของศิลปวฒันธรรมไทย ทาํให้คนทัว่โลกรู้จกัเมืองไทยมากข้ึน ตามมุมมองของประเทศเพ่ือนบา้น

อยา่งเกาหลีใตท่ี้ไดถ่้ายทอดออกมาเป็นอยา่งดี ซ่ึงน่าภาคภูมิใจท่ีชาวเกาหลีใตส่้งเสริมเสริมและใหค้วามสาํคญักบั
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ศิลปวฒันธรรมไทยถึงขั้นนาํไปใชผ้สมผสานในมิวสิกวิดีโอเพลงของเกาหลีใต ้ซ่ึงคนไทยควรภาคภูมิใจไม่นอ้ย 

(ไทยรัฐออนไลน์, 2564) โดยสอดคลอ้งกบัท่ี ชาย นครชยั อธิบดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม (สวธ.) กล่าวช่ืนชมว่า 

เม่ือตนไดดู้ รู้สึกช่ืนชมเป็นอยา่งมากท่ีศิลปิน ลิซ่า ลลิษา มโนบาล เป็นอยา่งมาก ท่ีไดน้าํมรดกทางภูมิปัญญาของ

วฒันธรรมไทยในหลายเร่ือง ไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น ผา้ไทย การรําไทย และศิลปะไทยอนั

ทรงคุณค่า เป็นตน้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2564) กระแสช่ืนชมผลงานจากหลายภาคส่วนถือเป็นแรงกาํลงัใจในการพลกัดนั

ใหลิ้ซ่ามีกาํลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน แต่ ณ ขณะเดียวกนั ก็มีอีกฝ่ายท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสม

ของภาพท่ีเกิดข้ึนในมิวสิกวิดีโอเพลงน้ีเช่นเดียวกนั จนกลายเป็นกระแสดราม่าตามท่ีเดลินิวส์ออนไลน์ (2564) 

และสาํนกัข่าวต่าง ๆ ในเมืองไทย ไดท้าํเป็นสรุปเป็นประเด็นดราม่าภาพรวมั้งหมด ไวด้งัน้ี   

 1. ประเด็นดราม่าเร่ือง “แฟช่ันชุดผ้าไหมไทย” ท่ีปรากฏสู่สายตาผูช้มในระดบัโลก ในลกัษณะของชุด

ไหล่เดียวแต่งเคปยาว และกระโปรสั้นจบัเดรปผา้ไหมสีเหลืองทอง ท่ีมีการออกแบบมาเพ่ือเฉพาะให้กับลิซ่า               

โดยศิลปินนกัออกแบบดีไซน์เนอร์ช่ือดงั พลพฒัน์ อศัวะประภา หรือช่ือท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัในนามของ “หมู ASAVA” 

ซ่ึงประเด็นดราม่าเกิดในนาทีท่ี 2.27 และ 2.40 ของมิวสิกวดีิโอ ท่ีมีชาวเน็ตบางส่วนออกมาโวยวายถึงความเหมาะสม

ของเคร่ืองประดบัศีรษะรัดเกลา้ยอดสีทอง นั่งบนบลัลงัก์ท่ีดา้นหลงัเป็นฉากปราสาทหินโบราณ โดยชาวเน็ต

ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษว์ิจารณ์ ซ่ึงเขา้ใจวา่เป็น ลิซ่าสวมชฎาเตน้ในเพลง ท่ีดูไม่เหมาะสม เป็นเร่ืองท่ี

เส่ือมเสีย และทาํร้ายศิลปวฒันธรรมไทย จึงเกิดเป็นกระแสดราม่าพูดถึงเป็นอย่างมากในเฟรมภาพน้ี แต่ก็มี                 

นกัวิจารณ์รวมถึงนกัวิชาการเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัศีรษะน้ีว่าเป็น รัดเกลา้ยอดสีทอง ท่ีมีการประดบัตกแต่งเพ่ิม

ดว้ยดอกไมร้้อยเรียงลงมาจถึงช่วงหูและแกม้ จึงอาจทาํใหผู้ช้มบางส่วนเขา้ใจผิดวา่เป็นชฎาตามข่าว นอกเหนือจากน้ี 

ก็มีนกัวจิารณ์คนไทยจาํนวนมากออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นตอบโตเ้ร่ืองใส่ชฎาเตน้ วา่ไม่ควรโฟกสักบัประเด็นท่ี

ไร้สาระ หากยงัไม่ดูมิวสิกวิดีโอแลว้ทาํความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง โดย พระมหาไพรวลัย ์(เดลินิวส์ออนไลน์, 2564) 

ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ีว่า ภาพท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลง LALISA เป็นการแสดง

ศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั ไม่ได้แปลว่า ผูส้ร้างสรรค์ไม่เห็นคุณค่าหรือลบหลู่ดูหม่ินศิลปวฒันธรรมไทย                   

แต่เป็นการส่งเสริมใหช้าวโลกไดเ้ห็น ยงัดีกว่าใหช้ฎาหรือรัดเกลา้ยอดท่ีกาํลงัเป็นกระแส สูญหายไปเพราะคน             

ไม่รู้จกัเลย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 และ 3 ภาพแฟชัน่ชุดผา้ไหมไทย และเคร่ืองประดบัศีรษะรัดเกลา้ยอดสีทอง เพลง LALISA 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=awkkyBH2zEo สืบคน้เม่ือ 13 กนัยายน 2564 
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2. ประเดน็ดราม่าเร่ือง “ชุดไทยทีล่ซ่ิาสวมใส่” ท่ีออกแบบโดย หมู ASAVA โดยกลุ่มหน่ึงออกมาแสดง

ความคิดเห็นวา่สวยและอลงัการมาก เหมาะสมกบัลิซ่าท่ีสวมใส่มาก ฝีมือของหมูดีมาก ร่วมภาคภูมิใจในผลงาน

ของคุณหมู แต่ในขณะเดียวกนัก็มีอีกกลุ่มนกัวิจารณ์ท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นวา่ ชุดธรรมดามาก ไม่มีความพิเศษ

อะไรมากมาย แต่ท่ีดูดีเพราะมีลิซ่าเป็นผูส้วมใส่ ประกอบกบัการถ่ายทาํมิวสิกวิดีโอท่ีระดบัมืออาชีพอยา่งเกาหลี

ใต ้ท่ีเป็นเจา้พ่อแห่งวงการเคป๊อปผลิตและถ่ายทาํ ยิ่งทาํใหภ้าพรวมของมิวสิกวิดีเพลงน้ีดี สวยงาม อลงัการยิง่ข้ึน 

ทั้งท่ีชุดไทยของลิซ่า ก็ดูเรียบ ๆ ธรรมดา ไม่ไดมี้ความโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษ เพราะหมูก็ออกแบบชุดรูปแบบน้ี

ให้กบัวงการประกวดนางงามไทยอยูเ่ป็นปกติ ซ่ึงก็โดยวิพากษว์ิจารณ์อยูเ่ป็นปกติอยู่แลว้ จึงไม่แปลกอะไรท่ีจะ

โดนวจิารณ์ชุดวา่ธรรมดา แต่ประเด็นดราม่าน้ีก็ไม่ไดร้้อนแรงมาก เพราะทุกคนก็ต่างมองมุมเดียวกนัและช่ืนชมวา่ 

หมู ASAVA เป็นศิลปินดีไซน์เนอร์ใหลิ้ซ่า ก็เป็นการปิดประเด็นดราม่าท่ีทุกฝ่ายก็มีความสุขร่วมกนั  

3. ประเดน็ดราม่าเร่ือง “ฉากปราสาทหินโบราณ” ท่ีปรากฏอยูใ่นมิวสิกวดีิโอเพลง LALISA ในช่วงนาที

ท่ี 2.27 ซ่ึงกระแสดราม่าท่ีเกิดข้ึน เกิดหลงัจากท่ีมีแฟนคลบัชาวกมัพูชาไดมี้การนาํภาพไปโพสตใ์นกลุ่มส่ือสงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊กเก่ียวกบัวฒันธรรมโลกว่า ปราสาทหินโบราณท่ีปรากฏในฉากมิวสิกวิดีโอของลิซ่า เป็นของ

วฒันธรรมประเทศกมัพชูา โดยเป็นศิลปกรรมแบบเขมร ซ่ึงทาํใหเ้กิดเป็นประเด็นถกเถียงกนัอยา่งสนัน่โลกสงัคม

ออนไลน์วา่ ฉากดา้นหลงัท่ีเป็นปราสาทหินโบราณนั้น เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือวา่ ปราสาทพนมรุ้ง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึง

เป็นบา้นเกิดของลิซ่า คนไทยบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นวา่ เราควรรับความจริงวา่ ปราสาทพนมรุ้งไดรั้บ

อิทธิพลศิลปะมาจากวฒันธรรมเขมรจริง มีการคน้พบหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ว่า ศิลปะการสร้างปราสาท 

พนมรุ้งนั้นเป็นศิลปะแบบขอม ซ่ึงขอมก็ไม่ไดร้ะบุถึงความเป็นสัญชาติท่ีจะเทียบว่าเป็นเขมรหรือกมัพูชาได้          

ดว้ยเหตุผลวา่ในยคุนั้น ยงัไม่ไดมี้การแบ่งแยกดินแดนแบบรัฐชาติท่ีชดัเจน ดงันั้นขอมจึงไม่ใช่เช้ือชาติหรือเป็น

ช่ือของชนชาติเฉพาะ แต่เป็นเพียงช่ือของวฒันธรรมท่ีไดมี้การเผยแพร่ไปอยา่งแพร่หลายในหลายประเทศ ทั้งไทย 

กัมพูชา ลาว และเวียดนาม จึงสามารถให้เ รียกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมได้ ชาวกัมพูชาจะมาเรียกว่าเป็น

ศิลปวฒันธรรมของประเทศตนเองชาติเดียวไม่ได ้ ซ่ึงประเด็นดราม่าน้ี ก็นบัวา่เป็นประเด็นร้อนแรงท่ีมีมาอย่าง             

ชา้นานระหวา่งประเทศไทยและกมัพชูา ท่ีไม่ไดเ้กิดดราม่าข้ึนในมิวสิกวดีิโอเพลง LALISA เป็นคร้ังแรก 

 

 
 
 

 
     

 

 

 

 

ภาพที ่4 และ 5 ภาพข่าวปราสาทหินโบราณท่ีแฟนคลบัชาวกมัพชูาไดมี้การนาํภาพไปโพสต ์

อา้งวา่เป็นวฒันธรรมของกมัพชูา 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=0A4X3HZiIPE สืบคน้เม่ือ 13 กนัยายน 2564 
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4. ประเด็นดราม่าเร่ือง “ชุดตํารวจ POLISA และการ CALL OUT” ในนาทีท่ี 1.20 ของมิวสิกวิดีโอ           

มีกลุ่มคนไทยท่ีพยายามตีความไปว่า การท่ีลิซ่าถือโทรโข่งร้องเพลง และมีกลุ่มของแดนซ์เซอร์แต่งตวัดว้ยชุด

คลา้ยตาํรวจมีคาํว่า POLISA ออกมาเตน้ มีกลุ่มควนัอบอวลคลา้ยเหตุการณ์ก่อการจลาจล เป็นการออกมาแสดง

จุดยนืทางการเมืองดว้ยการ CALL OUT แบบเนียนๆ ของลิซ่าต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย ซ่ึงถือเป็น

ประเด็นท่ีกาํลงัเป็นจุดอ่อนไหวของไทย จนทาํให้เกิดการตีความรวมไป เพราะมีความคลอ้ยตามกบัสถานการณ์

จริง แต่ก็มีอีกกลุ่มท่ีออกมาโตว้่า อยา่พยายามโยงการเมืองเขา้ไปในความเจริญรุ่งเรืองของลิซ่า จากมิวสิกวิดีโอ 

เพราะหากจะแปลความหมายของเพลงในช่วงนาทีน้ีแลว้ จะเป็นการส่ือสารถึงการท่ีลิซ่าเป็นหัวหน้าทีมของ                 

กองกําลัง POLISA ซ่ึงตีความเป็นหัวหน้ากองกําลังตาํรวจ จะออกมาเรียกร้องหรือ CALL OUT จากฝ่ังของ

ประชาชนไดอ้ย่างไร ดงันั้นเม่ือไดมี้การนาํเน้ือเพลงมาแปลแลว้ ความหมายเป็นการพูดถึงผูช้ายท่ีตนตอ้งการ 

อยากให้เรียกช่ือตวัของเราให้เสียงดงั เหมือนการใชโ้ทรโข่งเรียกไปเลย และหากใครมายุง่กบัคนท่ีตนเองสนใจ               

ก็จะใชว้ธีิจบัยดัคดี ดว้ยรับบทเป็นหวัหนา้ตาํรวจจากป้ายคลอ้งคอ SPCIAL AGENT จึงมีสิทธิและอาํนาจพอตวัท่ี

จะทาํอะไรก็ได ้ให้ไดม้าซ่ึงคนท่ีตนตอ้งการ ดงันั้นกลุ่มคนท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโตเ้ร่ืองการ CALL 

OUT แบบเนียน ๆ จึงขอใหเ้ลิกจินตนาการถึงเร่ืองน้ี เพราะอาจจะทาํใหลิ้ซ่าเดือดร้อนได ้ซ่ึงหากจะมองยอ้นไปสู่

ผูแ้ต่งเพลงก็เป็นคนเกาหลีใต ้เน้ือเพลงท่ีเกิดข้ึน ก็เป็นการใชสุ้นทรียศาสตร์การแต่งเพลงของศิลปินแต่งเพลง

เกาหลีใต ้ 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่6 และ 7 ภาพชุดตาํรวจ POLISA และการร้องเพลงของลิซ่าผา่นโทรโข่ง 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=awkkyBH2zEo สืบคน้เม่ือ 13 กนัยายน 2564 

 

5. ประเด็นดราม่าเร่ือง “ภาพรวมของมิวสิกวิดีโอ” แฟนคลบัโดยส่วนใหญ่มองวา่การผลิตมิวสิกวิดีโอ

เพลง LALISA ทาํออกมาไดอ้ย่างยิ่งใหญ่สวยงามสมกบัการรอคอยจากแฟนคลบั ทั้งทาํนองเพลงและภาพใน           

มิวสิกวิดีโอ ก็สร้างความประทบัใจและน่าจดจาํเป็นอย่างมาก มีการผสนมผสานศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย          

ทั้ งตะวนัออกและตะวนัตกไดอ้ย่างลงตวั แต่ก็ยงัมีอีกกลุ่มของแฟนคลบัของลิซ่าออกมาแสดงความคิดเห็นว่า 

ผลงานท่ีออกมายงัไม่ดีเหมาะกบัการครองตาํแหน่งของนักเตน้หญิงท่ีเตน้ดีท่ีสุดในวงการเตน้ของเพลงเกาหลี     

เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัเพลงอ่ืนๆ ท่ีเป็นโซโล่เด่ียวของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในวง จะเห็นไดว้า่ เพลงของลิซ่าเบาท่ีสุด 

ทั้งในส่วนของการเตน้ เน้ือเพลง ฉากยงัไม่สวย ยงัไม่มีอะไรท่ีแปลกใหม่ ภาพรวมยงัไม่ดีเหมาะกบัศกัยภาพของ 

ลิซ่าท่ีแฟนคลับมีความคาดหวงัสูง จึงทําให้เกิดการผิดหวงัเม่ือมีการเผยแพร่มิวสิกเพลงน้ี ออกมาสู่สายตา                

แฟนคลบัทัว่โลกและนานาชาติ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นผูท้าํเพลงก็คงศึกษาและทาํทุกอยา่งดีท่ีสุดแลว้ ข้ึนอยูก่บัมุมมองของ

แต่ละคนซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัในการมอง และคาดหวงัท่ีไม่เท่ากนั 
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จากผลการศึกษาประเด็นดราม่าต่างๆ ในหลากหลายมุมมอง ก็ทาํให้ไดเ้ขา้ใจประเด็นหลกัท่ีเกิดเป็น

ประเด็นดราม่า 5 เร่ืองในขา้งตน้ ซ่ึงในแต่ละประเด็นก็อาจจะตอ้งมีการศึกษาและหาเหตุผลมาใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจว่าจะเลือกเช่ือหรือวิเคราะห์ตีความไปในทิศทางใด ก็ตอ้งข้ึนอยู่กบัประสบการณ์การหาขอ้มูล และ

ทศันคติส่วนบุคคลในการทาํความเขา้ใจและส่ือสารต่อไป    

 

4. ทฤษฎกีารเช่ือมโยง และการเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม  

 การเช่ือมโยง เป็นวิถีธรรมชาติของมนุษยท่ี์มกัจะนาํเอาประสบการณ์ของตนเองเขา้มาใชใ้นการตดัสิน

เร่ืองราวในชีวิตประจาํวนั ดว้ยสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างกนั จึงอาจจะทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงท่ี

แตกต่างกนั และส่ือสารความหมายท่ีแตกต่างกนัไปไดเ้สมอ    

 หลกัการเรียนรู้ของทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Thorndike’s Connectionism Theory) ไดก้ล่าวถึง หลกัการ

เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง โดยมีพ้ืนฐานวา่ การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิง

เร้ากบัการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบท่ีแตกต่าง ซ่ึงธนกร หวงัรุ่งโรจน์สกุล (2561) ไดก้ล่าวว่า       

การเรียนรู้จากการเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ จะทาํให้ผูเ้รียนรู้ไดล้องผิดลองถูกและเกิดการวิเคราะห์เพ่ือ

เลือกขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดกบัตนเอง ซ่ึงหากต่างวฒันธรรมก็จะนาํเอาวฒันธรรมของตนมาผสมเพ่ือ

ตีความหมายแตกต่างกนัออกไป 

 ความคิดสร้างสรรค ์ไม่ไดห้มายความถึงการเร่ิมตน้คิดหรือสร้างไอเดียจากศูนย ์แต่หมายถึงการผนวก

ความคิดในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัดีอยูแ่ลว้เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีมานินทร์ เจริญลาภ (2558)  

ไดน้าํเสนอหลกัการเช่ือมโยงภาพท่ีเกิดข้ึน จากการนาํหลกัการเร่ืองของ Visual Connection มาใชใ้นการสร้างสรรค์

ให้เกิดมุมมองใหม่ในส่ือเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงองคป์ระกอบของหลกัการ Visual Connection เป็นหน่ึงในกระบวนการ 

ในการคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ โดยองค์ประกอบสําคญัจะมี 3 ประการ ดงัน้ี 1) C = Connection การเช่ือมโยงส่ิงหน่ึง 

เขา้กบัอีกส่ิงหน่ึง 2) D = Deviation การบิดไม่ให้เหมือนใคร และ 3) A = Action การลงมือทาํให้เกิดผล โดยมี

พ้ืนฐานทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนวฒันธรรมของตนเองท่ีสนใจมาผสมรวมดว้ยเสมอ  

  การเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัท่ีเป็นตวัแปรสาํคญัในการพฒันาตนเองของผูเ้รียน ธนกร หวงัรุ่งโรจน์สกุล (2561) 

ไดส้รุปไวว้า่ มนุษยผ์ูเ้รียนรู้จะเรียนรู้ไดดี้จาก 3 กฎ ดงัน้ี คือ 1) กฎแห่งความพร้อม (Low of readiness) การเรียนรู้

เกิดข้ึนไดดี้ ถา้ผูเ้รียนมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ 2) กฎแห่งการฝึกหดั (Low of exercise) การได้

ฝึกฝนหรือทาํบ่อยๆ ดว้ยความเขา้ใจ จะทาํใหเ้กิดเป็นความรู้ท่ีคงทนถาวร ถา้ไม่ไดฝึ้กฝนหรือทาํซํ้ าบ่อยๆ ความรู้

นั้นอาจจะไม่อยู่คงทนถาวร ในท่ีสุดก็อาจจะลืมได ้และ 3) กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ (Low of effect) เม่ือบุคคลได้

เรียนรู้อยูบ่นพ้ืนฐานของความพึงพอใจ การเรียนรู้ก็จะเกิดต่อเน่ืองและอยากเรียนเรียนรู้ต่อไปเร่ือยๆ แต่หากไดรั้บ

ผลท่ีไม่พึงพอใจ ก็จะส่งผลทาํให้ไม่อยากเรียนรู้ ดงันั้นการไดรั้บผลท่ีพึงพอใจของผูเ้รียน จึงเป็นส่ิงสําคญัใน            

การพฒันาและเรียนรู้ต่อไป      

  การประยุกต์ทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism Theory) สามารถแบ่งได้ 4 ประการ

สาํคญัดงัน้ี คือ 1) การเรียนรู้ท่ีดีของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนได ้ครูผูส้อนตอ้งใหค้วามสาํคญักบัส่ิงท่ีผูเ้รียนใหค้วามสนใจ 

เพราะเม่ือผูเ้รียนมีความสนใจในประเด็นการเรียนรู้ การเรียนรู้ก็จะเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้นผูส้อน

ตอ้งมีวธีิการคน้หาประเด็นความรู้ท่ีผูเ้รียนสนใจ จะมองเห็นวา่มีความสาํคญัต่อตวัของเขา 2) การเรียนรู้จะเกิดข้ึน

อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ผูส้อนตอ้งสาํรวจความพร้อมของผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งมีความตั้งใจหรือวฒิุภาวะเพียงพอท่ีจะ

เรียนรู้ ไม่ตกอยูใ่นสภาวะบางอย่างท่ีอาจทาํให้การเรียนรู้ไม่สัมฤทธ์ิผล เช่น หิว ง่วงนอน เหน่ือย และไม่สบาย 
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เป็นตน้ 3) ผูส้อนควรจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนได้เกิดการฝึกฝนและอดทนในการทาํส่ิงต่างๆ ซํ้ าๆ เพ่ือเป็น                

การทบทวนบทเรียน ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและสมควร ไม่ควรเร่งให้ทาํหรือมีขอ้กาํหนดเยอะจนเกินความจาํเป็น 

เพราะอาจจะทาํใหผู้เ้รียนปิดกนัการฝึกฝนและการเรียนรู้ได ้ 4) ผูส้อนควรนาํผลสาํเร็จของการเรียนรู้มาแสดงต่อ

ห้องเรียน เช่น การนาํผลงานมาโชวใ์ห้เพ่ือนๆ ร่วมชั้น การช่ืมชมวา่ทาํไดดี้ต่อหนา้เพ่ือนร่วมชั้น เป็นความพึงพอใจ

และความรู้สึกเชิงบวก เพ่ือใหก้าํลงัใจและสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของผูเ้รียนต่อไป   

  กิตติพงษ์ พุ่มพวง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยทฤษฎีเช่ือมโยงความรู้ 

(Connectivism) ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ พบวา่ ทฤษฎีเช่ือมโยงความรู้ (Connectivism) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก

การสร้างและการเช่ือมโยงความรู้เพ่ือการพฒันาเป็นเครือข่าย (Network) โดยการเรียนรู้เกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 

ของผูเ้รียนท่ีจะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงอยู่รอบตวั โดยเฉพาะขอ้มูลบนเครือข่าย ออนไลน์ แลว้

นาํมาคดักรองจนทาํใหท้รัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านั้นมีความหมายสาํหรับ ตวัเอง ซ่ึงเกิดจากการเช่ือมโยงกบั

สังคมรอบตวัและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างผูส้อน ผูเ้รียน และส่ือ ดังนั้น การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยทฤษฎีเช่ือมโยงความรู้ (Connectivism) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นการพฒันาผูเ้รียนให้

เป็นผูส้ามารถเช่ือมโยงความ รู้ความคิดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผูท่ี้เรียนรู้ร่วมกันบนส่ือสังคม

ออนไลน์ จนผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จนสามารถนาํการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างกัน มาพฒันาทักษะการเรียนรู้          

การทาํงานเป็นกลุ่ม การสืบเสาะแสวงหาความรู้ และการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

5. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระแสดรามาใช้ในการจัดการการเรียนรู้   

 ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน เร่ือง การเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม ของผูเ้รียน โดยใช้             

กระแสดราม่า : กรณีศึกษามิวสิกวดีิโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบลก็พิงก ์มีดงัน้ี   

 ขั้นที ่1 การคน้หาและศึกษาประเด็นดราม่าในกระแสสงัคมออนไลน์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน ซ่ึงตอ้งเป็นประเด็น

ท่ีเกิดข้ึนไม่เกิน 72 ชัว่โมง เพ่ือความสดใหม่ของกระแส ซ่ึงในช่วงวนัท่ี 6 – 10 กนัยายน 2564 ผูส้อนไดศึ้กษา

เลือกประเด็นดราม่าจากการสอบถามผูเ้รียน ซ่ึงไดเ้ป็นประเด็นดกระแสดราม่าเก่ียวกบัมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ 

LALISA ของ ลิซ่า วงแบลก็พิงก ์ท่ีเพ่ิงเปิดตวัและออกเผยแพร่ไปเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ท่ีผา่นมา  

 ขั้นที่ 2 การจดัลาํดบัของประเด็นดราม่า โดยศึกษาจากเทรนด์ความนิยมท่ีคนในโลกออนไลน์กาํลงัให้

ความสนใจ โดยสามารถศึกษาไดจ้ากเทรนด์ของทวิตเตอร์ท่ีมีการจดัอนัดบัไวอ้ย่างชดัเจน สามารถอา้งอิงได้ 

สืบคน้ไดต้ลอดเวลา ทาํให้พบคาํสาํคญัท่ีเก่ียวกบัประเด็นดกระแสดราม่าเก่ียวกบัมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของลิซ่า 

วงแบล็กพิงก์ ท่ีคนให้ความสนใจจาํนวนมาก จึงไดค้ดัเลือกมาเป็นกรณีศึกษาในการโยงเขา้สู่บทเรียนในช่วง

สัปดาห์ดงักล่าวกบัผูเ้รียนในรายวชิาความคิดสร้างสรรคแ์ละการเล่าเร่ือง จาํนวน 4 กลุ่มเรียน โดยเลือกเน้ือหาใน

หัวขอ้ Visual Connection มาเป็นเน้ือหาในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนจากกระแสดราม่ามิวสิก 

วดีิโอเพลงใหม่ LALISA ของ ลิซ่า วงแบลก็พิงก ์      

 ขั้นที่ 3 การเลือกประเด็นดราม่าท่ีมีความสนใจสูงสุด โดยการตั้งเป็นประเด็นคาํถามในชั้นเรียน เพ่ือให้

ผูเ้รียนไดต้อบว่ามีประเด็นดราม่าอะไรบา้ง เก่ียวกบัมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของ ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ ท่ีกาํลงัไดรั้บ

ความสนใจสูงสุด ซ่ึงจากการให้ทําแบบสอบถามผ่าน Google form ทําให้ทราบประเด็นสําคัญท่ีผูเ้รียนให้                 

ความสนใจ 2 เร่ือง คือ 1) ดา้นศิลปวฒันธรรมไทย และ 2) ดา้นสงัคม การเมือง ท่ีผูเ้รียนตอบมากท่ีสุด 

 ขั้นที่ 4 ตั้ งคาํถามเก่ียวกับประเด็นดราม่าท่ีเลือกแลว้ ว่าผูเ้รียนมีความสนใจในประเด็นใดเก่ียวกับ       

กระแสดราม่านั้น เป็นคาํถามปลายเปิด เพ่ือทาํความเขา้ใจท่ีตรงกนัในชั้นเรียนวา่วนัน้ี จะเป็นกรณีศึกษาเก่ียวกบั

เร่ือง มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ LALISA ของลิซ่า วงแบล็กพิงก์ ซ่ึงผูเ้รียนทุกคนรู้จกัและทราบข่าวประเด็นดราม่าน้ี
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ขั้นที่ 5 ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นร่วมกนั โดยให้ทาํแบบสอบถาม ในการจบัประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ 

อาจมีการวางกรอบแนวคิดคร่าวๆ แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้แนวทางในการคิดและใหข้อ้มูล เก่ียวกบั

ประเด็นดราม่าท่ีตนสนใจ ซ่ึงในคร้ังน้ี ผูส้อนยกตวัอยา่งเร่ือง ลิซ่ากบัศิลปวฒันธรรมไทย ทาํให้ผูเ้รียนเห็นภาพ

และมีความสนใจ ท่ีจะร่วมแสดงความคิดเห็นจาํนวนมาก อาจจะดว้ยเป็นประเด็นดราม่าท่ีมีคนสนใจสูงสุดใน

วงการส่ือดว้ย ดงันั้นจึงทาํให้บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปดว้ยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งดุเดือด แต่ยงัอยู่

ภายใตก้ารใชเ้หตุผลสนบัสนุนท่ีอา้งอิงและเช่ือถือได ้       

ขั้นที่ 6 สุ่มรายละเอียดยอ่ยของประเด็นดราม่าท่ีผูเ้รียนมีความสนใจจากการตอบแบบสอบถามอีกคร้ัง 

โดยคร้ังน้ีให้ใส่รายละเอียดของประเด็นท่ีสนใจดว้ย เพ่ือนําไปสู่การตีความเร่ืองของการเช่ือมโยงภาพด้าน                  

พหุวฒันธรรม แลว้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั โดยผูส้อนคอยสรุปประเด็น และกระชบั

แนวความคิดของผูเ้รียนใหเ้พ่ือนร่วมชั้นเรียนเขา้ใจในคาํตอบของการแสดงความคิดเห็น   

 ขั้นที่ 7 นําบทเรียนท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนศึกษา มาเป็นโจทยใ์นการบูรณาการความคิดร่วมกัน เพ่ือหา

ข้อสรุป และหาภาพประกอบพร้อมเหตุผลสนับสนุนจากประเด็นดราม่า โดยให้คิดถึงการเช่ือมโยงภาพท่ี

แสดงออกให้เห็นถึงพหุวฒันธรรมระหว่างไทยและเกาหลีท่ีถ่ายทอดผ่านมิวสิกวิดีโอเพลง LALISA ตลอดจน

เช่ือมโยงสู่แบบฝึกหดัใหก้ารออกแบบโปสเตอร์ Visual Connection ใหมี้ความคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่   

  จากกระแสดราม่าในสังคมออนไลน์ เม่ือวงแบล็กพิงก์เปิดตวัเพลง ลลิษา ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564               

ทาํให้เกิดประเด็นดราม่าท่ีผูเ้รียนมีความสนใจเป็นอนัดับหน่ึง โดยผูส้อนให้ผูเ้รียนตอบแบบสอบถาม และ

วเิคราะห์กระแสดราม่าจากการชมมิวสิกวดีิโอร่วมกนั เม่ือวเิคราะห์คาํตอบของผูเ้รียน 192 คนแลว้ สรุปผลไดด้งัน้ี  
 

 

ประเดน็ คาํสําคญัจากประเดน็ดราม่า 
จาํนวนผู้เรียน 

ที่เช่ือมโยงภาพ 
ผลการวิเคราะห์การเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวัฒนธรรม 

1. ดา้น

วฒันธรรม 

  

1. แฟชัน่ชุดผา้ไหมไทย 

 

 

 

 

107 คน 

(N=192) 

1. การนาํเสนอถึงศิลปวฒันธรรมไทยในรูปแบบ            

พหุวฒันธรรมของเกาหลีใตแ้ละประเทศไทย              

เขา้ดว้ยกนัอยา่งสวยงามลงตวั  

2. มีการผสมผสานเคร่ืองแต่งกายของการเซ้ิงใน

ภาคอีสานของไทย จากพิธีบูชาบวงสรวง

พญานาค ในเขตพ้ืนท่ีภาคอีสานของประเทศไทย 

2. การใส่เคร่ืองประดบัรัดเกลา้ยอด  

 

 

 

 53 คน 

(N=192) 

1. การผสมผสานเคร่ืองประดบัศีรษะท่ีถ่ายทอด

ออกมาเป็นรัดเกลา้ยอดสีทอง ประดบัดว้ย                

ดอกโป้ยเซียน ตามความเช่ือของคนไทย วา่เป็น

ดอกไมแ้ห่งการเจริญงอกงาม  

2. การใส่รัดเกลา้ยอด นัง่บนบลัลงักท์องอยา่งสง่า

งาม ไม่มีการเตน้ หรือรําท่ีอาจเป็นการส่ือสารท่ี

ผิดของผูช้ม    มิวสิกวิดีโอท่ีตีความท่ีผิดพลาด  

3. ปราสาทพนมรุ้ง  

    เขาพนมรุ้ง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 

 

 

 

 

23 คน 

(N=192) 

1. ปราสาทพนมรุ้งเป็นวฒันธรรมร่วมไทย-กมัพูชา 

ตามแบบศิลปวฒันธรรมของขอม ท่ีมีการ

เผยแพร่ไปหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงพบเห็นไดใ้นเขตพ้ืนท่ี

ภาคอีสานของประเทศไทย  

2. เกิดท่าเตน้และการร่ายรําโดยการประยกุตเ์อา               

ท่าร่ายรําบูชาพญานาคตามความเช่ือของคนใน

ภาคอีสานมาประยกุต ์สังเกตไดจ้ากท่าทางของ

มือของแดนซ์เซอร์ และการวางไลนใ์นการเตน้

เป็นแนวยาวในพิธี 
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2. ดา้นสังคม 

    การเมือง 

1. ภาพตาํรวจในชุด POLISA และการพดู

ผา่นโทรโข่งคลา้ย CALL OUT   

 

9 คน 

(N=192) 

1. ภาพของแดนซ์เซอร์ชุดดาํท่ีเขียนวา่ POLISA ซ่ึง

เช่ือมโยงไปถึงภาพของตาํรวจ หรือการ์ดรักษา

ความปลอดภยัในต่างประเทศ ซ่ึงพบเห็นไดใ้น

หลายประเทศ                                        

2. การถือโทรโข่งของลิซ่า ท่ีส่ือสารใหเ้ขา้ใจถึง 

การพูดเสียงท่ีดงั หรือการแสดงออกถึงสิทธ์ิใน

การออกเสียงทางประชาธิปไตย เช่ือมโยงบริบท

ของสถานการณ์การเมืองไทย ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน                 

ณ ช่วงเวลาปัจจุบนั 
 

 

6. สรุป 

1. ผลการวเิคราะห์ เร่ือง การเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม ของผู้เรียน ในรายวชิาความคดิสร้างสรรค์

และการเล่าเร่ือง โดยใช้กระแสดราม่า : กรณีศึกษามิวสิกวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ พบว่า                             

เกิดการเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม 2 ประเด็น คือ ดา้นศิลปวฒันธรรมไทย และดา้นสังคมการเมือง ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 1) การนาํเสนอถึงศิลปวฒันธรรมไทย ในรูปแบบพหุวฒันธรรมของเกาหลีใตแ้ละประเทศไทย

เขา้ดว้ยกนัอย่างสวยงามลงตวั 2) มีการผสมผสานเคร่ืองแต่งกายของการเซ้ิงในภาคอีสานของไทย จากพิธีบูชา

บวงสรวงพญานาค ในเขตพ้ืนท่ีภาคอีสานของประเทศไทย 3) การผสมผสานเคร่ืองประดับศีรษะท่ีถ่ายทอด

ออกมาเป็นรัดเกลา้ยอดสีทอง ประดบัดว้ยดอกโป้ยเซียน ตามความเช่ือของคนไทย วา่เป็นดอกไมแ้ห่งการเจริญ

งอกงาม 4)  การใส่รัดเกลา้ยอด นัง่บนบลัลงักท์องอยา่งสง่างาม ไม่มีการเตน้ หรือรําท่ีอาจเป็นการส่ือสารท่ีผิดของ

ผูช้มมิวสิกวดีิโอท่ีตีความท่ีผิดพลาด 5) ปราสาทพนมรุ้งเป็นวฒันธรรมร่วมไทย-กมัพูชา ตามแบบศิลปวฒันธรรม

ของขอม ท่ีมีการเผยแพร่ไปหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงพบเห็นไดใ้นเขตพ้ืนท่ีภาคอีสานของประเทศไทย 6) เกิดท่าเตน้และ

การร่ายรําโดยการประยกุตเ์อาท่าร่ายรําบูชาพญานาค ตามความเช่ือของคนในภาคอีสานมาประยกุต ์สงัเกตไดจ้าก

ท่าทางของมือของแดนซ์เซอร์ และการวางไลน์ในการเตน้เป็นแนวยาวในพิธี 7) ภาพของแดนซ์เซอร์ชุดดาํท่ีเขียน

ว่า POLISA ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงภาพของตาํรวจ หรือการ์ดรักษาความปลอดภยัในต่างประเทศ ซ่ึงพบเห็นไดใ้น

หลายประเทศ และ 8) การถือโทรโข่งของลิซ่า ท่ีส่ือสารให้เขา้ใจถึงการพูดเสียงท่ีดัง เช่ือมโยงบริบทของ

สถานการณ์การเมืองไทย ณ ช่วงเวลาปัจจุบนั 

2. ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเร่ือง เร่ือง การเช่ือมโยง

ภาพเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้เรียน โดยใช้กระแสดราม่า : กรณีศึกษามิวสิกวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์               

มีขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ 1) การคน้หาและศึกษาประเด็นดราม่าท่ีเกิดข้ึนไม่เกิน 72 ชัว่โมง 2) การจดัลาํดบัของ

ประเด็นดราม่า 3) การเลือกประเด็นดราม่าท่ีมีความสนใจสูงสุด 2 เร่ือง คือ ดา้นศิลปวฒันธรรมไทย และดา้น

สังคม การเมือง 4) ตั้งคาํถามเก่ียวกบัประเด็นดราม่า เป็นคาํถามปลายเปิด เก่ียวกบัเร่ือง มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ 

LALISA ของลิซ่า วงแบล็กพิงก์ 5) ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นร่วมกนั โดยให้ทาํแบบสอบถาม 6) สุ่มประเด็น  

ดราม่าท่ีผูเ้รียนมีความสนใจ พร้อมเหตุผลสนบัสนุน และ 7) นาํบทเรียนท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนศึกษา มาเป็นโจทย์

การเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรม ผา่นมิวสิกวดีิโอเพลง LALISA ท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 (1) การเพ่ิมหรือเปิดอิสระในเร่ืองกรอบการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือประเด็นดราม่าท่ีศึกษามาจากข่าว                 

จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงภาพไดม้ากข้ึน เกิดการเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้งข้ึนของผูเ้รียน ในการแสดงออก

ถึงความคิดสร้างสรรคใ์นการเช่ือมโยงภาพเชิงพหุวฒันธรรมมากข้ึน เช่น เร่ืองตน้ไมไ้ทย เร่ืองใส่หนา้กากอนามยั

ช่วงโควิดระบาดของแดนซเซอร์ เร่ืองจงัหวะดนตรีแบบไทย แบบอียิปต์ และท่าเตน้ท่ีต่างวฒันธรรม เป็นตน้  

 (2) การนํากรณีศึกษาของต่างประเทศทั้งในเอเชีย ตะวนัออก และตะวนัตก มาผสมผสานในการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์การเช่ือมโยงภาพมากข้ึน มีการผสมผสานท่ีเป็น                           

การเช่ือมโยงภาพพหุวฒันธรรมท่ีกวา้งมากข้ึน ซ่ึงอาจะไดก้ารเช่ือมโยงดว้ยภาพเชิงพหุวฒันธรรมระดบัสากล 

มากข้ึน   
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แนวทางการออกแบบผลติภัณฑ์เซรามกิแนวคดิกรีนดีไซน์ 

สําหรับธุรกจิกรีนคาเฟ่โดยเฉพาะ  

CERAMIC DESIGN BY GREEN PRODUCT CONCEPT DESIGN 

GUIDELINES ESPECIALLY FOR THE GREEN CAFÉ BUSINESS 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤดล  จิตสกูล 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: narudon.ji@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 กรีนคาเฟ่ (Green Café) เป็นรูปแบบหน่ึงของการทาํธุรกิจร้านกาแฟท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก  

ดว้ยเทรนด์กระแสเร่ืองของรักษโ์ลกกาํลงัเป็นท่ีนิยมในยคุปัจจุบนั แนวคิดของการทาํธุรกิจกรีนคาเฟ่ในประเทศ

ไทย จึงเป็นการทาํธุรกิจขายกาแฟผสมรวมกบัการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ โดยนาํแนวคิดเร่ือง                 

ของธรรมชาติมาใช้ในระบบการจดัการร้าน ตั้ งแต่เร่ืองของการตกแต่งร้านไปตลอดจนภาชนะท่ีมีความเป็น

ธรรมชาติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่ปัจจุบนัยงัขาดภาชนะหรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทยก์บักรีนดีไซน์ท่ีแทจ้ริง  

อีกทั้งยงัเกิดตน้ทุนและวสัดุเหลือใช ้จากการประดบัตกแต่งเมนูโดยไม่จาํเป็น แนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

เซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์ สาํหรับธุรกิจกรีนคาเฟ่โดยเฉพาะ เพ่ือแกปั้ญหาดา้นตน้ทุน มีแนวทางทาํได ้4 รูปแบบ 

คือ 1) การออกแบบรูปร่างรูปทรงท่ีอิงจากธรรมชาติ 2) การเขียนลวดลายประดบัตกแต่งเป็นสีใตเ้คลือบ 3) การออกแบบ

และผลิตดว้ยระบบลีน (Lean System) ในการลดปริมาณพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) การออกแบบ

ผลิตภณัฑเ์ซรามิกโดยมีวสัดุอ่ืนๆ มาตกแต่งเพ่ิมเติม เช่น ไม ้ผา้ และวสัดุอ่ืน เป็นตน้ 

 

คาํสําคญั: ออกแบบผลิตภณัฑ,์ เซรามิก, แนวคิดกรีนดีไซน์, โมเดลธุรกิจ, กรีนคาเฟ่ 

 

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 

  ในสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกปัจจุบัน สังคมได้มุ่งเน้นและเห็นความสําคญัของคาํว่า “รักษ์โลก”                 

มากยิ่งข้ึน ในหลากหลายมุมมองของนักวิชาการท่ีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มท่ีมี                  

การเปล่ียนแปลง ทาํใหเ้กิดการตระหนกัท่ีจะกลบัมาดูแลรักษาโลกใหดี้ข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั การใหค้วามสาํคญัและ

มองเห็นปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโลกไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่ ณ เวลาปัจจุบนั เพราะนโยบายน้ีเป็นนโนบายโลก

ท่ีหลายประเทศไดมี้วิธีการและแนวทางในการกาํหนดขอ้ปฏิบติั ให้กบัคนในประเทศของตน ดาํเนินชีวิตอยา่ง

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม      

  หากจะคน้หาคาํสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม หรือ Green Society จะพบขอ้มูลท่ีมีอยู่ในระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาํนวนมาก ด้วยท่ีเป็นเร่ืองสําคญัระดับโลก ทุกหน่วยงานทั่วโลก จึงตระหนักเห็นถึง

ความสาํคญัในเร่ืองน้ี และอยากพลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติัจริงท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน จึงเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆ ท่ี

เห็นไดท้ัว่ไป เช่น การแยกขยะ การนาํของกลบัมาใชใ้หม่ และการลดการใชพ้ลงังานต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงจากกิจกรรม

ท่ีกล่าวมา ก็ไม่ไดถื้อเป็นเร่ืองใหม่ของสงัคมปัจจุบนัมากนกั     

  สาเหตุของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นผลมาจาก                

การเพ่ิมจาํนวนของประชากรโลกท่ีมากข้ึน แมส้ถิติการเกิดจะลดนอ้ยลงในบางประเทศ แต่ปริมาณของการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ ก็ยงัคงเพ่ิมข้ึนอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จึงทาํใหร้ะบบการผลิตต่าง ๆ ท่ีตอ้งการตอบสนองการบริโภค

และอุปโภคก็ยงัคงเพ่ิมข้ึน ภาคอุตสาหกรรมก็มีการขยายตวัมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจเติบโตข้ึนตามนโยบาย                   

การพฒันาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการเร่งรัดให้นาํเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้นกระบวนการพฒันาประเทศ                  

ให้เกิดประโยชน์อยา่งรวดเร็ว โดยท่ีไม่ไดค้าํนึงถึงการรักษาหรือทดแทนส่ิงท่ีถูกใชห้มดไป ซ่ึงอาจส่งผลในเร่ือง

ของการเปล่ียนแปลงโลกอยา่งรวดเร็ว ทาํให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่าง

ชดัเจน  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาแนวคิดของการทาํธุรกิจกรีนคาเฟ่ในประเทศไทย      

 (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์  สําหรับธุรกิจกรีนคาเฟ่

โดยเฉพาะ    

 

3. แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 

  ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีให้ความสําคญักับปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี

เกิดข้ึน ดังนั้นจึงได้มีการกาํหนดนโยบายในการบริหารประเทศท่ีมุ่งเน้นในการพฒันาระบบเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเน่ือง เร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาระดบัโลก ท่ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็นปัญหาท่ีหลายประเทศพยายามให้

แนวทางในการกาํหนดนโยบายท่ีให้ความสําคญักับระบบพฒันาเศรษฐกิจ ภายใตฐ้านของการใชท้รัพยากร 
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ธรรมชาติเป็นปัจจยัสาํคญั โดยประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีพ้ืนฐานในการพฒันาขบัเคล่ือนประเทศโดยใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั ให้มีประสิทธิภาพ

ทดัเทียมกบันานาประเทศ เกิดการกระตุน้การสร้างมูลค่าของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติของประเทศใหอ้ยูใ่น

เกณฑท่ี์ดี และดว้ยผลจากการพฒันาดงักล่าว ทาํให้ระบบส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสียหาย

และทรุดโทรม ส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มทั้งในส่วนของระบบนิเวศและการดาํรงชีวิตของประชาชน ท่ีตอ้ง

ประสบกับปัญหาสภาพแวดล้อมหลากหลายประการ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ

นวตักรรมแบบกา้วกระโดด ยิง่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

  กระบวนการการจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ให้ความสําคัญกับ

กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการระดมความคิดท่ีหลากหลายจาก

หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในระดบัภูมิภาค

และระดบัประเทศ เพ่ือใหไ้ดแ้ผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีสามารถนาํไปขบัเคล่ือนและใช้

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม (สํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2560)    

  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Policy) เป็นแถลงการณ์ของหลายองคก์ร ท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ

และมุ่งมัน่ในการท่ีจะใชห้ลกัการการทาํงาน ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรวม เพ่ือสภาพแวดลอ้มท่ีดีของสงัคม 

นโยบายหลายนโยบายท่ีเกิดข้ึนจึงถูกกาํหนดเป็นกรอบในการดาํเนินงานขององคก์รในปัจจุบนั เพ่ือใหส้อดรับกบั

แผนการพฒันาประเทศท่ีเกิดข้ึน ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ชาติชาย โชติสกลุ (2563) ไดก้ล่าวถึง 

Green Society ว่าเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัในการพฒันาประเทศอย่างต่อเน่ืองมาหลายปี ท่ีเน้นเร่ืองการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้สอดรับกบัแผนแม่บทของการพฒันา

ประเทศไทยเก่ียวกบัสังคมสีเขียว และนอกเหนือจากเร่ืองส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัมีการส่งเสริมในเร่ืองการเลือกใช้

พลงังานทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสงัคม มีการนาํกระบวนการ 

เร่ือง Green Process, Green Management และ Green Procurement มาใชร่้วมดว้ย เช่น การเลือกใชสิ้นคา้ท่ีสามารถ

นาํกลบัมาใชใ้หม่ดว้ยกระบวนการรีไซเคิล การใชสิ้นคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เลือกใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจากวสัดุ

ธรรมชาติ และการเลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีฉลากเขียวช่วยประหยดัพลงังาน เป็นตน้  

 

4. กรีนคาเฟ่ (Green Café)     

  กรีนคาเฟ่ (Green Café) เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีกําลังมาแรงในยุคปัจจุบัน ซ่ึงนอกจากจะเป็นธุรกิจท่ี

ผูป้ระกอบการให้ความสนใจในการลงทุนกนัมากแลว้ ธุรกิจกรีนคาเฟ่ก็ยงัตอบรับนโยบายของแผนการพฒันา

ประเทศเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี จากสถิติของการเติบโตในภาคธุรกิจของร้านกาแฟในประเทศไทย ช่วงปี 

2560 – 2564 พบว่า อาชีพอิสระท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจและมีอตัราการเติบโตรวดเร็วอย่างเห็นไดช้ดัมาก คือ 

ธุรกิจร้านกาแฟ       

  ดว้ยสาเหตุท่ีธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ี การลงทุนของนกัลงทุน

ดังกล่าว ส่งผลทําให้เกิดความคึกคักและต่ืนตัวให้กับวงการธุรกิจส่วนตัวร้านกาแฟเป็นอย่างมาก โดยใน

ขณะเดียวกนั กระแสความนิยมของการด่ืมกาแฟของคนไทยก็มีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน คือ จากเดิมท่ี

คนไทยชอบเดิมกาแฟสําเร็จรูป เพราะง่าย สะดวก และรวดเร็วในการด่ืมตอนเช้าก่อนออกไปทาํงาน แต่ใน                    

ยคุปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟท่ีเป็นคนไทย เปล่ียนมานิยมด่ืมกาแฟสดคัว่บดกนัมากข้ึน ซ่ึงนอกจากรสชาติ
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ของกาแฟจะสดใหม่แลว้ พฤติกรรมความช่ืนชอบในสไตลข์องร้านกาแฟท่ีมีการตกแต่งร้านอยา่งสวยงาม ก็ชวน

ให้ผูบ้ริโภคเกิดสุนทรียในการด่ืมกาแฟกบับรรยากาศของร้านอีกดว้ย โดยสถิติท่ีไดมี้การสํารวจของศูนยว์ิจัย

กสิกรไทย ในช่วง 5 ปี (2559 – 2563) พบวา่จาํนวนตวัเลขการบริโภคกาแฟของคนไทย เพ่ิมข้ึนเฉล่ียเท่ากบั 300 

แกว้/คน/ปี ซ่ึงถือเป็นการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟเป็นอยา่งมาก (ชาติชาย โชติสกลุ, 2563) 

ปัจจุบนัคนไทยด่ืมกาแฟปีละประมาณ 300 แกว้ต่อคนต่อปี ขณะท่ีคนญ่ีปุ่นจะด่ืมเฉล่ียประมาณ 400 

แกว้ต่อคนต่อปี  ส่วนในยุโรปท่ีตลาดพฒันามานานแลว้มีการด่ืมเฉล่ียถึง 600 แกว้ต่อคนต่อปี  ซ่ึงจุดน้ีถือเป็น

โอกาสในการสร้างการเติบโตในวงการธุรกิจร้านกาแฟไทยอยา่งเห็นไดช้ดั จึงทาํใหมี้นกัลงทุนจาํนวนมาก สนใจ

ท่ีจะลงทุนกบัธุรกิจร้านกาแฟเพ่ิมข้ึนในทุกปีท่ีผา่นมา 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 มูลค่าการเติบโตของการด่ืมกาแฟของคนไทย ญ่ีปุ่น และคนยโุรป   

ท่ีมา: https://positioningmag.com/1177082 สืบคน้เม่ือ 22 กนัยายน 2564 

 

จากการศึกษาวจิยัของบุญสม รัศมีโชติ (2563) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ 

อินด้ีในเขตภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยพบวา่ 1) วเิคราะห์ส่วนประสม ทางการตลาดทั้งภาพรวมและ

รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด2) วิเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาพรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ความเช่ือมโยงของประสบการณ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3) วเิคราะห์ปัจจยัความสาํเร็จท่ีส่งผลต่อ 

ความสาํเร็จของภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและ 4) การวเิคราะห์

การถดถอยเชิง พหุคูณของปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจ พิจารณาจากนํ้ าหนกัของผลกระทบ

ของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อปัจจยั ความสาํเร็จ พบวา่มีปัจจยั 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร มีผลต่อความสาํเร็จสูง

มากเป็นอนัดบัแรก (β = 0.193) รองลงมา คือ ดา้น ผลิตภณัฑ ์(β = 0.186) ดา้นราคา (β = 0.112) ดา้นความเช่ือมโยง

ของประสบการณ์ (β = 0.094) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (β = 0.086) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (β = 0.073) และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (β = 0.050) ตามลาํดบั  การแบ่งประเภทของธุรกิจร้านกาแฟในยคุปัจจุบนั ตามลกัษณะ

ของการทาํธุรกิจร้านกาแฟ สามารถแบ่งได ้2 ประเภทหลกั คือ ร้านกาแฟแบบ Chain และร้านกาแฟแบบ Indy 

โดยความแตกต่างของร้านกาแฟทั้ง 2 ประเภทนั้น จะมีความแตกต่างกนัในดา้นธุรกิจดงัต่อไปน้ี คือ  

1. ร้านกาแฟรูปแบบ Chain เป็นร้านกาแฟในระบบธุรกิจท่ีสามารถขยายสาขาต่อไปเร่ือยๆ ได ้เพ่ือให้

เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ตลอดจนใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของผลประโยชน์ทางดา้นธุรกิจเป็นสาํคญั ฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ก็

จะเป็นบุคคลทั่วไป ลักษณะของร้านกาแฟในรูปแบบของ Chain ได้แก่ Starbuck, Coffee bean and tea, Café 

Amazon และ True Coffee เป็นตน้  

2. ร้านกาแฟในรูปแบบของ Indy จะเป็นธุรกิจร้านกาแฟแบบสาขาเดียว ไม่เน้นการขยายสาขา 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เปิดข้ึนดว้ยความรักและชอบในกาแฟ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีองคค์วามรู้เก่ียวกบักาแฟเป็นอยา่งมาก 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1519 

ใส่ใจในทุกรายละเอียดของความเป็นกาแฟ ตั้งแต่สูตรในการชงกาแฟ การตกแต่งร้าน ตลอดจนการเลือกใช้

ภาชนะท่ีเขา้กบัรูปแบบของร้าน เพ่ือให้ร้านมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น สร้างสุนทรียศาสตร์ให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

โดยกลุ่มลูกค่าส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีให้ความสนใจในเร่ืองกาแฟเหมือนกัน ชอบบรรยากาศการนั่งจิบกาแฟ                

ทานขนมในร้านเหมือนกนักบัผูป้ระกอบการ โดยหากร้านกาแฟมีช่ือเสียงโด่งดงั และไดรั้บความนิยมจากลูกคา้

ในปริมาณท่ีมาก ผูป้ระกอบการก็อาจมีการขยายสาขาเพียงไม่ก่ีสาขา เพ่ือให้สามารถควบคุมความเป็นเอกลกัษณ์

ของร้านไวใ้ห้คงอยู ่หรืออาจจะปรับเปล่ียนไปเป็นร้านกาแฟรูปแบบ Chain ต่อไป ตวัอยา่งลกัษณะร้านกาแฟใน

รูปแบบของ Indy ไดแ้ก่ Roast Coffee & Eatery, Roots Coffee Roster, Quest, Ink & Lion Café เป็นตน้  

ธุรกิจร้านกาแฟ (Coffee shop) หรือร้านคาเฟ่ (Café) มีความเหมือนกันตรงท่ีเป็นธุรกิจขายกาแฟ                        

แต่ความเป็นคาเฟ่จะมีความแตกต่างพิเศษข้ึนกวา่ร้านกาแฟทัว่ไป คือ จะมีอาหารอ่ืนๆ จาํหน่ายภายในร้านดว้ย

นอกเหนือจากขนมและเบเกอร่ี โดยคาํวา่คาเฟ่ (Café) เป็นคาํศพัทท่ี์ใชเ้รียกกาแฟในภาษาฝร่ังเศส แต่ถูกนาํมาใช้

ในภาษาองักฤษ ท่ีหมายถึง ร้านกาแฟ (Coffee shop) หรือร้านท่ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม โดยลกัษณะของร้านกาแฟแบบ

คาเฟ่นั้น จะเป็นการผสมผสานระหวา่งร้านกาแฟ (Coffee shop) ภตัตาคาร (Restaurant) และบาร์ (Bar) เขา้ดว้ยกนั 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ร้านคาเฟ่จะไม่จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์แต่จะเนน้จาํหน่ายเป็นเคร่ืองด่ืมประเภท กาแฟ ชา 

หรือ ช็อกโกแลต รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ท่ีใชด่ื้มไดใ้นเวลาพกัผ่อน และนอกเหนือจากเคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ 

แลว้ ร้านคาเฟ่ก็จะยงัมีอาหารวา่งในประเภทขนม ซุป แซนวชิ ไอศกรีม และขนมหวาน ท่ีเสิร์ฟคู่กบัเคร่ืองด่ืมของ

คาเฟ่นั้นๆ เช่น เคก้ คุกก้ี และบราวน่ี เป็นตน้  

กรีนคาเฟ่ (Green Café) เป็นรูปแบบหน่ึงของการทาํธุรกิจร้านกาแฟท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก   

ดว้ยเทรนดก์ระแสเร่ืองของรักษโ์ลกกาํลงัมาแรงในยคุปัจจุบนั จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟ มีไอเดียใน

เร่ืองของการนาํเอาธรรมชาติมาผสมผสานในการตกแต่งร้านคาเฟ่ ให้มีความร่มร่ืน เป็นธรรมชาติ เหมาะแก่                 

การพกัผอ่นหยอ่นใจในเวลาวนัหยดุท่ีแสนพิเศษ (นพดล ศรีบุญชาติ, 2562)  
   

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 บรรยากาศร้านกาแฟ Green Café  

ท่ีมา: https://unsplash.com/s/photos/green-cafe สืบคน้เม่ือ 21 กนัยายน 2564 

 

ความหมายของคาํว่า กรีนคาเฟ่ (Green Café) มีความหมายตรงตัวท่ีมาจากคาํว่า Green ซ่ึงแปลว่า             

สีเขียว ท่ีหมายถึง สีเขียวของความเป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน สดช่ืนดว้ยตน้ไมน้านาชนิด ธุรกิจกรีนคาเฟ่ถูกสร้างข้ึน

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและเอาใจกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความช่ืนชอบในรสชาติของกาแฟ และช่ืนชอบในความรัก

ธรรมชาติ เรียกว่า เป็นคาเฟ่ธรรมชาติท่ีสามารถทาํให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายด้วยสีเขียวของตน้ไมใ้บหญา้                 

รวมไปถึงการเลือกใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามเทรนดแ์ละกระแสโลกท่ีกาํลงัมาแรงในช่วงปีน้ี  
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นอกเหนือการตกแต่งร้านในธีมของธรรมชาติแล้ว ในหลายคาเฟ่ก็ให้ความสําคัญกับอาหารและ

เคร่ืองด่ืมภายในร้าน ท่ีจะตอ้งคงแนวคิดในเร่ืองของความเป็นธรรมชาติ ทั้งในส่วนของรูปแบบการออกแบบและ

ประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นถ้วย ชาม แก้ว หรือภาชนะต่างๆ ในการใส่อาหารและเคร่ืองด่ืม ก็ต้องมี                               

การกาํหนดให้เขา้กับรูปแบบของร้านตามแนวคิดกรีนคาเฟ่ด้วย โดยขวญัลดา ท่าฉลอม (2564) ไดก้ล่าวว่า                  

สภาพปัญหาท่ีพบในยคุปัจจุบนัของกรีนคาเฟ่ คือ ภาชนะสําหรับใส่อาหารและเคร่ืองด่ืม ยงัไม่ตอบโจทยก์ับ

รูปแบบของกรีนคาเฟ่ ดว้ยลกัษณะยงัไม่เป็นเอกลกัษณ์ ตลอดจนยงัคงใชภ้าชนะท่ีเป็นภาชนะรูปแบบของโรงงาน

อุตสาหกรรม จึงทาํใหข้าดความโดดเด่นของธุรกิจกรีนคาเฟ่เป็นอยา่งมาก ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคาเฟ่ส่วนใหญ่

จึงแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดว้ยการเพ่ิมการตกแต่งหนา้ตาของเมนูอาหารในจานพิเศษเพ่ือใหต้อบโจทยก์บัความเป็น

กรีนคาเฟ่ ดว้ยวสัดุอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ดอกไมต้กแต่งอาหาร เมลด็พืช และก่ิงไมใ้บไม ้เป็นตน้ แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้

ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ก็กลายเป็นขยะ เพราะไม่สามารถรับประทานได ้มีประโยชน์เพียงช่วยเพ่ิมความสวยงามเท่านั้น 

อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมตน้ทุนเร่ืองของวสัดุตกแต่งอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บัผูป้ระกอบการ ทาํใหเ้กิดเป็นของเหลือ

หรือขยะท่ีไม่จาํเป็นในการทาํธุรกิจอีกดว้ย 

 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพที ่3 - 5 การตกแต่งหนา้ตาของอาหารในจานดว้ยวสัดุอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม ดึงดูดใจลูกคา้ 

ท่ีมา: https://greenwave.atimeonline.com/healthylifestyle/detail/1337 สืบคน้เม่ือ 21 กนัยายน 2564 

 

การเพ่ิมมูลค่าสินคา้ในธุรกิจคาเฟ่ นอกเหนือจากการตกแต่งอาหารและเคร่ืองด่ืมใหส้วยงามแลว้ ภาชนะ

ท่ีเป็นเซรามิก ก็เป็นอีกช่องทางเลือกหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการ จะเลือกสรรเป็นพิเศษ เพราะเป็นวสัดุมีความแขง็แกร่ง

ทนทาน สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ซํ้ าได ้ใหต้อบโจทยใ์นเร่ืองของการลดปริมาณขยะและลดตน้ทุนของร้านคาเฟ่

ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ผูป้ระกอบการก็ยงัคงมีความตอ้งการท่ีจะเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ภายในร้านของตนเอง ดว้ยการเพ่ิม

ความสวยงามในการนาํเสนออาหารและเคร่ืองด่ืม โดยการเลือกใชภ้าชนะท่ีสวยงาม มีการตกแต่งท่ีเป็นสไตลข์อง

ร้านคาเฟ่ในแต่ละรูปแบบ เช่น ผูป้ระกอบการธุรกิจกรีนคาเฟ่ ก็พยายามท่ีจะเลือกใชภ้าชนะท่ีเป็นการตกแต่ง

ลวดลายเป็นธรรมชาติ รูปทรงท่ีมีการเลียนแบบรูปทรงตามธรรมชาติ หรือมีสีสันเป็นธรรมชาติ แต่ในยคุปัจจุบนั 

รูปแบบของภาชนะต่าง ๆ สาํหรับการใส่อาหารและเคร่ืองด่ืม ก็ยงัไม่ไดมี้การออกแบบมารองรับธุรกิจกรีนคาเฟ่

โดยเฉพาะใหม้ากเท่าท่ีควร หรือถา้มี ก็ยงัมีปริมาณนอ้ยในการเป็นช่องทางเลือกใหผู้ป้ระกอบการ      

กรีนคาเฟ่ (Green Café) เป็นธุรกิจร้านกาแฟประเภทหน่ึง ท่ีมีการนาํเอาแนวคิดเร่ืองของธรรมชาติมาใช้

ในระบบการจดัการร้าน ตั้งแต่เร่ืองของการตกแต่งร้าน ไปตลอดจนภาชนะท่ีมีความเป็นธรรมชาติ เป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น ในเทรนดข์องตลาดท่ีกาํลงันิยมเร่ืองรักษโ์ลก ปัจจุบนัคาเฟ่ในลกัษณะของกรีนคาเฟ่จึงเกิดเป็น

ธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาการออกแบบภาชนะของกรีนคาเฟ่ท่ียงัไม่หลากหลาย  

รูปแบบเดิมๆ ไม่เป็นเอกลกัษณ์ ยงัขาดการตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ และลูกคา้เท่าท่ีควร                 
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โดย ณัฐฐา รัตนแกว้ (2560) กล่าววา่ รูปแบบของภาชนะเซรามิกท่ีมีในตลาดของกรีนคาเฟ่ในยคุปัจจุบนั ยงัเป็น

รูปแบบเดิม ๆ ยงัไม่มีการออกแบบเพ่ือการใชง้านโดยเฉพาะกบักรีนคาเฟ่ มีลกัษณะรูปลกัษณ์ท่ีไม่ตอบโจทยก์บั

การใชง้านของผูป้ระกอบการ นอกเหนือจากน้ีเทรนด์นิยมการมาพกัผ่อนในร้านกรีนคาเฟ่ในปัจจุบนัก็กาํลงัมา

แรง พฤติกรรมการมาพกัผอ่นของลูกคา้ ก็จะชอบการถ่ายภาพสวย ๆ ภายในบรรยากาศของกรีนคาเฟ่ เผยแพร่ผา่น

สังคมโซเช่ียลมีเดีย ทาํให้ผูป้ระกอบการเล็งเห็นความสําคญัในการใชเ้ป็นช่องทางส่ือออนไลน์ในการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ร้านคาเฟ่ของตน ผ่านโซเช่ียลมีเดียของลูกคา้ ทาํให้เกิดการแชร์ต่อ บอกต่อ และติดตามมาใช้

บริการอยา่งต่อเน่ือง ถือเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีไม่ตอ้งลงทุนเพ่ิมของผูป้ระกอบการ 

 

5. การออกแบบผลติภัณฑ์เซรามกิแนวคดิกรีนดีไซน์   

 กรีนดีไซน์ (Green design) เป็นไอเดียหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจกรีนคาเฟ่หันมาเลือกใช ้เพ่ือใหก้รีนคาเฟ่

ของตนตอบโจทยต์รงกบัความเป็น Green concept ให้ไดม้ากท่ีสุด นอกเหนือจากการแต่งร้านให้มีลกัษณะของ

ความเป็นธรรมชาติท่ีตอบโจทยข์องความเป็นกรีนคาเฟ่แลว้ การเลือกใชภ้าชนะ จาน ชาม หรือแกว้ในร้าน ก็เป็น

ส่ิงสําคญัมากๆ ในการนําเสนอภาพลกัษณ์ของร้านให้มีความเป็น Green concept ท่ีแท้จริง แต่หากจะใชว้สัดุ              

จานกระดาษ แกว้วสัดุเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ระกอบการก็จะมองวา่ เป็นการเพ่ิมตน้ทุนใหก้บัธุรกิจ เพราะแมว้่า

ภาชนะจากกระดาษหรือแกว้วสัดุเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจะตอบโจทย ์Green concept มากก็ตาม ผลกาํไรจาก

ธุรกิจก็ยงัคงเป็นประเด็นสําคัญท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจมองเป็นประเด็นสําคัญเสมอท่ีจะให้เกิดต้นทุนให้                

นอ้ยท่ีสุด  

  หากจะไม่ให้เกิดความส้ินเปลืองกบัภาชนะท่ีใชแ้ลว้ท้ิง อีกหนทางหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการเล็งเห็น ก็คือ 

การใชภ้าชนะเซรามิก หรือพลาสติก ท่ีมีความคงทน ซ่ึงสามารถใชซ้ํ้ าหลายรอบไดแ้บบไม่ส้ินเปลืองตน้ทุนใน

การนาํเสนอเมนูอาหารหรือเคร่ืองด่ืมให้มีความพิเศษสาํหรับลูกคา้ โดยเฉพาะการนาํเสนอการจดัจานท่ีมีความโดด

เด่น สวยงาม ชวนรับประทาน ก็เป็นอีกกลยทุธ์หน่ึง ท่ีผูป้ระกอบการกรีนคาเฟ่มองวา่ เป็นโอกาสในการดึงดูดใจ

กลุ่มลูกคา้สายถ่ายภาพให้เขา้มาใช้บริการในธุรกิจ นอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้แล้ว 

ผูป้ระกอบการก็ยงัมองเป็นโอกาสทางการตลาด เม่ือกลุ่มลูกคา้ถ่ายภาพแลว้โพสตเ์ผยแพร่ภาพบรรยากาศและ

ความสวยงามของเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ  เหล่านั้นลงไปบนโลกออนไลน์ ซ่ึงเป็นการโฆษณาร้านไปในตวั   

แต่ถา้หากจะใชภ้าชนะรูปแบบภาชนะท่ีผลิตมากจากโรงงานอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการก็ตอ้งใชว้สัดุอ่ืนๆ ใน

การแต่งเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติม ขวญัลดา ท่าฉลอม (2564) ไดก้ล่าวไวว้า่ การแต่งเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม

ของกรีนคาเฟ่ อาจจะเป็นวิธีท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ แต่ทุกอยา่งคือการลงทุนให้กบัผูป้ระกอบการโดย

ทั้งส้ิน อาจจะดีไม่นอ้ย หากจะมีการออกแบบภาชนะท่ีสามารถเป็นทั้งดีไซน์และประโยชน์ใชส้อยท่ีตอบโจทยก์บั

ธุรกิจกรีนคาเฟ่ท่ีแทจ้ริงโดยเฉพาะ   

 คราฟท์เซรามกิ (Craft ceramic)    

 ในกระบวนการการออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกสาํหรับการใส่อาหาร มีกระบวนการและขั้นตอนใน             

การออกแบบท่ีหลากหลายวิธี ซ่ึงนอกเหนือจากระบบของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีรู้จักกันทั่วไปแล้ว ก็ยงัมี                       

การออกแบบและผลิตในลกัษณะของงานคราฟท์เซรามิก (Craft ceramic) ดว้ย เป็นผลิตภณัฑเ์ซรามิกท่ีออกแบบ

ดว้ยกระบวนการแบบ Handmade หรืองานฝีมือ ก่อนนาํไปสู่การผลิตในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมให้มี

ปริมาณท่ีเพียงพอกับความตอ้งการของตลาด ซ่ึงปัจจุบันก็มีโรงงานในลักษณะของสตูดิโอเกิดข้ึนมากมาย                   

ดว้ยเพ่ือตอบโจทยเ์ฉพาะดา้นกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ชอบความจาํเจหรือรูปแบบเดิมๆ ของรูปแบบ



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1522 

โรงงาน ซ่ึงสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกในรูปแบบของโรงงานได้มากกว่าเดิม โดย อนันต์                        

ชาติสุวรรณ (2562) ไดก้ล่าวถึงคราฟท์เซรามิกไวว้า่ กาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดเป็นอยา่งมาก เพราะช่วยตอบ

โจทยเ์ฉพาะดา้นให้กับธุรกิจกรีนคาเฟ่ท่ีตอ้งการรายละเอียดและงานฝีมือของผลิตภณัฑ์เซรามิกท่ีไม่จาํเจกบั

รูปแบบของโรงงานทัว่ไป 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

ภาพที ่6 – 8 งานคราฟทเ์ซรามิก (Craft ceramic) 

ท่ีมา: https://beverlypress.com/2020/06/craft-in-america-center-honors-leach-pottery-with-exhibits/  

สืบคน้เม่ือ 21 กนัยายน 2564 

 

  หลกัการในการการออกแบบภาชนะเซรามกิแนวคดิกรีนดไีซน์ 

  ในการออกแบบภาชนะเซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์ ท่ีสร้างรูปแบบความสวยงามและประโยชน์ใชส้อย

ให้กับธุรกิจกรีนคาเฟ่โดยเฉพาะ นักออกแบบอาจจะตอ้งมีการศึกษาถึงประโยชน์ใช้สอยแต่ละภาชนะอย่าง

ละเอียดถ่ีถว้น ก่อนจะนาํเร่ืองความสวยงามเพ่ิมเติมลงไปในผลิตภณัฑเ์ซรามิก เพ่ือใหภ้าชนะเซารมิกดงักล่าวนั้น

มีความสวยงามควบคู่กบัการใชง้านท่ีแทจ้ริง และตอบโจทยก์บัความตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกิจกรีนคาเฟ่

  ดว้ยสภาพปัญหาท่ีเกิดของของภาชนะเซรามิกท่ีใชง้านจริงของกรีนคาเฟ่ในปัจจุบนั เป็นรูปแบบท่ีผลิต

มาจากโรงงาน ซ่ึงผลิตมาเพ่ือการใชง้านเป็นวตัถุประสงค์หลกั อาจทาํให้รูปลกัษณ์ของความสวยงามจะยงัไม่

ตอบสนองความตอ้งการในการนําเสนอเมนูอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในโมเดลธุรกิจกรีนคาเฟ่เท่าท่ีควร วฒันา                   

โชติช่วงรัตน์ (2562) ได้กว่าว่า รูปแบบของภาชนะในการใส่อาหารของกรีนคาเฟ่ในปัจจุบัน ยงัไม่ค่อยมี                      

การออกแบบใหต้อบโจทยก์บักรีนคอนเซ็ปโดยแทจ้ริง ยงัเป็นเพียงภาชนะท่ีมีส่วนประดบัตกแต่งอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็น

ตน้ทุนของผูป้ระกอบการ ดงันั้นจึงควรมีการออกแบบความสวยงามของภาชนะเซรามิกท่ีสามารถใชง้านไดเ้ต็ม

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท่ีไม่ต้องใช้การตกแต่งเพ่ิมเติมจากวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นการสร้างต้นทุนให้กับ

ผูป้ระกอบการ    

  การออกแบบภาชนะเซรามกิแนวคิดกรีนดีไซน์ สามารถทาํไดห้ลากหลายวิธี แต่วิธีท่ีจะช่วยใหส้ามารถ

นาํแนวคิดกรีนดีไซน์ มาใชใ้นการออกแบบไดใ้นเทคนิคเชิงของการตกแต่งเพ่ือความสวยงามของงานเซรามิก 

สามารถทาํไดด้ว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี    

  1. การออกแบบรูปร่างรูปทรงที่อิงจากธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแนวคิดทางด้านความงามท่ีตอบโจทยก์ับ                  

การอา้งอิงถึงแนวคิดแบบกรีนดีไซน์ไดเ้ป็นอย่างดี โดยกรวิทย ์วงศาโรจน์ (2561) ได้กล่าวถึงเร่ือง การเลือก                

แรงบนัดาลในการออกแบบท่ีดี จะตอ้งหาจุดเช่ือมโยงของส่ิงท่ีตอ้งการจะออกแบบ แรงบนัดาลใจจะเป็นตวัช่วย

ให้ตรวจสอบได้ถึงความเหมาะสมของการนํามาใช้ในการออกแบบอย่างลงตัว เช่น หากตอ้งการความเป็น

ธรรมชาติ ในการออกแบบ การเลือกแรงบนัดาลใจก็ควรจะอิงเอาธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มโดยรอบมาใชใ้น
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ผลงาน เช่น ทอ้งฟ้า นํ้ าตก ทะเล ทุ่งหญา้ ดอกไม ้และสตัวป์ระเภทต่าง ๆ เป็นตน้ อาจจะนาํแนวคิดศิลปะมาใชใ้น

การออกแบบภาชนะเซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น เลือกศิลปะแนวอาร์ตนูโว (Art Nuevo)                            

ท่ีถ่ายทอดผ่านดอกไม ้ลายเถาวลัย ์ไมเ้ล้ือย เป็นตน้ มาเป็นแรงบนัดาลใจการออกแบบความสวยงาม ตอบโจทย์

กบัแนวคิดกรีนดีไซน ์

 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพที ่9 – 11 ผลิตภณัฑเ์ซรามิกศิลปะอาร์ตนูโว (Art Nuevo ceramics) 

ท่ีมา: https://www.pamono.eu/art-nouveau-ceramic-jug-by-charolles สืบคน้เม่ือ 22 กนัยายน 2564 

 

  2. การเขียนลวดลายประดับตกแต่งเป็นสีใต้เคลือบ ซ่ึงทาํให้ความหลากหลายมากกว่าการเคลือบสี

แบบเดิมในงานเซรามิก โดยณัฐฐา รัตนแกว้ (2560) กล่าววา่ เทคนิคการเขียนสีใตเ้คลือบในการตกแต่งเซรามิก         

ท่ีช่วยทาํให้ผลิตภณัฑ์เซรามิกมีความพิเศษกว่าเซรามิกโรงงานทั่วไป เพราะสามารถวาด ขีด เขียน ไดต้ามใจ                  

นักออกแบบ แลว้ใชว้ิธีการเคลือบใสทบัและเผาเคลือบเซรามิกปิดทา้ย กรวิทย ์วงศาโรจน์ (2561) กล่าวเพ่ิมวา่ 

เทคนิคการใชสี้ใตเ้คลือบในงานเซรามิก อาจจะไม่เหมาะกบัรูปแบบงานท่ีตอ้งการทาสีเนียนๆ หรือรูปแบบโรงงาน 

แต่เหมาะสําหรับการลงเป็นลายเส้นเล็กๆ มากกว่า จุดเด่นของเทคนิคน้ี คือ ทําให้เกิดสไตล์เฉพาะตวัของ                     

การตกแต่งเซรามิก ท่ีให้ความรู้สึกเป็นงานคราฟทเ์ซรามิกมากข้ึน มีความสวยงามโดดเด่นท่ีแตกต่างรูปแบบเซรามิก       

โรงงานทัว่ไป ซ่ึงอาจจะเป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑเ์ซรามิกไดอี้กวธีิ ในการออกแบบตกแต่งเซรามิก 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพที ่12 – 14 การเขียนลวดลายประดบัตกแต่งเซรามิกดว้ยสีใตเ้คลือบ เพ่ิมความสวยงามโดดเด่น 

ท่ีมา: http://www.pladaodesign.com/product/8963/pre-order สืบคน้เม่ือ 21 กนัยายน 2564 

 
  3. การออกแบบและผลิตด้วยระบบลีน (Lean System) ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลากหลายวิธี โดยท่ีนฤมล 

พิพฒันวฒัน์ (2563) ไดก้ล่าววา่ ระบบลีนนิยมนาํเขา้มาใชใ้นระบบโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก ดว้ยเป็นระบบท่ี

เนน้ในเร่ืองการประหยดัพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติในการกระบวนการผลิต ตลอดจนการนาํของเสียจาก

กระบวนการผลิตนํากลบัมาใช้ใหม่ เช่น การนําผลิตภณัฑ์เซรามิกท่ีชาํรุด แตก เสียหาย ไม่ได้มาตรฐานของ

โรงงาน นํากลบัมาย่อยสลายให้เป็นช้ินส่วนเล็ก ๆ มาผสมลงไปในเน้ือดินป้ัน เพ่ือลดปริมาณการใช้เน้ือดิน 
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รวมถึงช่วยในเร่ืองการเสริมความแข็งแรงของรูปทรง โครงสร้างเซรามิกในกระบวนการเดียวกนั อีกทั้งยงัตอบ

โจทยเ์ร่ือง Zero waste ท่ีสงัคมโลกกาํลงัใหค้วามสาํคญัอีกดว้ย  

 

  

 
 

 

 

 

ภาพที ่15 กระบวนการข้ึนรูปเซรามิก ท่ีใชเ้น้ือดินมีการผสมวสัดุเสริมความแขง็แรงในการข้ึนรูป 

ท่ีมา: https://home.kapook.com/view229109.html สืบคน้เม่ือ 22 กนัยายน 2564 

 

  4. การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยมีวัสดุอ่ืนๆ มาตกแต่งเพิ่มเติม เพ่ือให้มีความน่ารัก โดดเด่น 

น่าสนใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย เช่น การต่อประกอบดว้ยไม ้การนาํผา้มาประดบัตกแต่งเพ่ิมเติม การทาํลูกเล่นต่างๆ 

มาแขวนหรือประดบัเพ่ิมเติมกบัผลิตภณัฑเ์ซรามิก เป็นตน้ ชนพล ช่ืนจิตร (2563) นกัออกแบบเซรามิกให้ความ

คิดเห็นไวว้า่ การออกแบบลูกเล่น หรือการเพ่ิมวสัดุอ่ืนๆ เขา้ไปในงานออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิก จะทาํใหผ้ลงาน

น่าสนใจมากยิง่ข้ึน เป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์อีกทั้งยงัช่วยทาํใหผ้ลงานมีความสนุกในการเล่าเร่ือง (Story 

telling) ซ่ึงตอบโจทยก์บัพฤติกรรมของคนยคุใหม่ ท่ีชอบถ่ายทอดเร่ืองราวของตนเองผ่านส่ือสังคมออนไลน์ใน

ยคุปัจจุบนั อาจนาํวสัดุธรรมชาติมาใช ้ใหต้อบโจทยก์บัแนวคิดกรีนดีไซน์อยา่งแทจ้ริง    

       

  
 

 

 

 

 

ภาพที ่16 – 18 การต่อประกอบดว้ยไมใ้หก้บัผลิตภณัฑเ์ซรามิก 

ท่ีมา: https://www.soimilk.com/news/art-nouveau-something-nouveau สืบคน้เม่ือ 22 กนัยายน 2564 

 

7. สรุป 

(1) แนวคิดของการทําธุรกิจกรีนคาเฟ่ในประเทศไทย เป็นการทาํธุรกิจขายกาแฟผสมรวมกบัการขาย

อาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ ดว้ยในร้านเดียวกนั เน้นการตกแต่งร้านแบบธรรมชาติมาเป็นจุดขายสาํคญั               

นาํแนวคิดเร่ืองของธรรมชาติมาใชใ้นระบบการจดัการร้าน ตั้งแต่บรรยากาศร้าน ไปตลอดจนภาชนะใส่อาหาร

และเคร่ืองด่ืม แต่ปัจจุบนัยงัขาดภาชนะหรือผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยก์บักรีนดีไซน์ในดา้นของความสวยงามและ

ประโยชน์ใชส้อย ทาํใหเ้กิดตน้ทุนและวสัดุเหลือใชจ้ากการประดบัตกแต่งเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยไม่จาํเป็น 
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 (2) แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแนวคิดกรีนดีไซน์ สําหรับธุรกิจกรีนคาเฟ่โดยเฉพาะ                

มีแนวทางทาํได ้4 รูปแบบ คือ 1) การออกแบบรูปร่างรูปทรงท่ีอิงจากธรรมชาติ อาจนาํแนวคิดศิลปะมาใชใ้น                

การออกแบบใหเ้กิดความสวยงาม เช่น อาร์ตนูโว เป็นตน้ 2) การเขียนลวดลายประดบัตกแต่งเป็นสีใตเ้คลือบ และ

เคลือบใสทับปิดท้าย 3) การออกแบบและผลิตด้วยระบบลีน (Lean System) ในการลดปริมาณพลงังานและ

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต และ 4) การออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกโดยมีวสัดุอ่ืนๆ มาประกอบเพ่ิมลูกเล่น

และความน่าสนใจใหก้บัผลิตภณัฑเ์ซรามิก เพ่ิมมูลค่าและการเล่าเร่ืองใหก้บัผลิตภณัฑเ์ซรามิก 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษารูปแบบธุรกิจร้านกาแฟสไตลอ่ื์น ๆ เพ่ือนาํไปปรับใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกกบั

สไตลน์ั้นๆ โดยเฉพาะ จะช่วยเพ่ิมมูลค่าใหก้บัเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟ สร้างความประทบัใจใหก้บั

ลูกคา้ และเกิดประโยชน์ในดา้นของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เกิดการบอกต่อหรือ

แชร์ต่อใหลู้กคา้ติดตามมาเพ่ือใชบ้ริการ จนทาํใหใ้หเ้กิดความเติบโตใหก้บัธุรกิจในยคุดิจิทลั  

 2. การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ท่ีแท้จริง จะช่วยให้การออกแบบและผลิต

ผลิตภณัฑเ์ซรามิกท่ีตรงโจทยก์บัไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ ทั้งในแง่ของการใชง้านและความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 
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บทคัดย่อ 

บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการสร้างตวัละคร เร่ืองดาบพิฆาตอสูร ทางหนังสือการ์ตูน 

แอนิเมชนัทางโทรทศัน์ และภาพยนตร์ ท่ีมีความแตกต่างจากเร่ืองแนวเดียวกนัและมีความเป็นสากล ซ่ึงพบวา่                

มีประเด็นน่าสนใจ คือ 1. ตวัละครเอกแตกต่างไปจากตวัเอกแนวเร่ืองแบบต่อสู้ และเนน้สร้างฮีโร่แบบเดียวกนัท่ี

มักสร้างตัวเอกให้มีด้านลบในตัว โดยตัวเอกอย่างทันจิโร่มีความเป็นฮีโร่ในอุดมคติท่ีจิตใจดี อ่อนโยน                             

ไม่หวัน่ไหวต่อความชั่วร้าย  2. ความเป็นฮีโร่ท่ีเป็นสากลตอ้งมาจากความพยายามของตนเองไม่ใช่โชคช่วย 

ส่ิงของหรือพลงัวิเศษ  3. ตวัละครเติมคุณค่ามนุษยต์ามอุดมคติสากล โดยออกแบบตวัละครท่ีมีความเป็นชายและ

หญิงในคนเดียวกัน และสร้างตวัละครท่ีมีความเท่าเทียมและหลากหลายทางเพศ  4. การสร้างอตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมท่ีคนส่วนใหญ่รู้จกัในระดบัสากลแฝงลงไปในตวัละครท่ีสะทอ้นปัจเจกบุคคลตามบริบทปัจจุบนัจะ

ช่วยใหเ้ร่ืองมีเอกลกัษณ์และเขา้ถึงผูบ้ริโภคในระดบัสากลได ้ 

 

คาํสําคญั: การสร้างตวัละคร, การ์ตูน, อนิเมะ, การเล่าเร่ือง 

 

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 

 ในขณะท่ีหลายประเทศทัว่โลกเจอกบัพิษเศรษฐกิจตกตํ่าจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ในรอบปี 2563                

ท่ีผ่านมาญ่ีปุ่นกลบัมีอุตสาหกรรมส่ือการ์ตูน แอนิเมชนั และภาพยนตร์มาช่วยผ่อนคลายภาวะเศรษฐกิจลงได้   

เม่ือผลงานเร่ืองดาบพิฆาตอสูร (Demon Slayer) หนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่น หรือ มงังะ แนวต่อสู้ ผจญภยั แฟนตาซี                  

ซ่ึงตีพิมพ์คร้ังแรกในปี 2559 และนําไปสู่การสร้างแอนิเมชันทางโทรทัศน์ หรือ ซีรีส์อนิเมะ ในปี 2563                           

ช่ือ Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba หรือ ดาบพิฆาตอสูร มีจาํนวนทั้งหมด 26 ตอนจบใน 1 ฤดูกาล  ทาํรายได้

ในญ่ีปุ่นสูงถึง 2,600 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  กลายเป็นอนิเมะท่ีไดรั้บความนิยมไปทัว่เอเชีย  (ไทยรัฐออนไลน,์ 2564)   

และส่งต่อให้เกิดภาพยนตร์ ดาบพิฆาตอสูร เดอะมูฟวี่: ศึกรถไฟสู่นิรันดร์ ท่ีเข้าฉายในเดือนตุลาคม 2563                      

สร้างตาํนานภาพยนตร์แอนิเมชนัท่ีทาํรายไดสู้งสุดตลอดกาลในญ่ีปุ่น และยงัสร้างปรากฏการณ์เป็นภาพยนตร์                

อนิเมะท่ีทาํรายไดเ้หนือกวา่ภาพยนตร์คนแสดง (Live action)  เพราะเป็นภาพยนตร์ท่ีทาํรายไดสู้งท่ีสุดของโลก

เม่ือส้ินปีท่ีผา่นมาคือ 474.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ  (เมเจอร์ กรุ๊ป, 2564) แมก้ระทัง่ส่ือในสหรัฐอเมริกาเองยงัยกยอ่งให้

ดาบพิฆาตอสูรเป็นแอนิเมชันท่ีมีงานผลิตด้านภาพ เพลง ความเคล่ือนไหว และฉากต่อสู้ไดอ้ย่างน่าท่ึง  และ                

ส่วนสาํคญัท่ีสุด คือ การสร้างตวัละครท่ีมีความโดดเด่น โดยเฉพาะตวัละครเอกของเร่ืองอยา่ง  คามาโดะ ทนัจิโร่  

ท่ีสามารถสร้างภาพแทนของคนท่ีตอ้งพบกบัความสูญเสียในชีวิตแต่มีแรงใจในการต่อสู้กบัชีวิต (Brown, 2021)     

เช่นเดียวกับในประเทศไทยท่ีให้การตอ้นรับดาบพิฆาตอสูรเช่นกัน เพราะดาบพิฆาตอสูรในภาคภาพยนตร์                    

ทาํสถิติสร้างรายไดเ้ป็นภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีทาํเงินสูงท่ีสุดในไทยประจาํปี 2563 อีกดว้ย     

 การเขา้ถึงผูช้มในวงกวา้งทาํใหส่ื้อญ่ีปุ่นจาํนวนหน่ึงยกใหด้าบพิฆาตอสูรเป็นการ์ตูนแห่งทศวรรษ 2020  

เพราะจากการสาํรวจโดย Oricon Monitor Research พบวา่การ์ตูนเร่ืองดาบพิฆาตอสูรสามารถครองใจคนทุกเพศ

วยัตั้งแต่เด็กประถมไปจนถึงวยัเกษียณ   นอกจากน้ีตวัละครในเร่ืองยงัมีอิทธิพลไม่แพศิ้ลปิน หรือ ไอดอล (Idol)  

โดยมีผลการสํารวจเด็กนกัเรียนญ่ีปุ่น 7,600 คนในระดบัชั้นประถมปลายพบว่า บุคคลท่ีเด็กๆ ช่ืนชอบและเห็น

เป็นแบบอยา่งมากท่ีสุดคือ ทนัจิโร่ ตวัเอกของเร่ืองดาบพิฆาตอสูร  มากกวา่แม่ของตนเองท่ีเลือกตอบวา่ชอบเป็น

อนัดบั 2  ดว้ยซํ้ า (The Opener, 2564) เม่ือหนัมามองในประเทศไทยเองก็เกิดกระแสดาบพิฆาตอสูรนอกจอตามมา

เช่นกนั   เพราะมีสินคา้คาแรกเตอร์วางขายอยา่งแพร่หลายจนเป็นข่าวดงัในโลกออนไลน์ เม่ือโรงเรียนแห่งหน่ึง

ตอ้งถึงกบัออกคาํสัง่หา้มไม่ใหเ้ด็กๆ สวมเส้ือคลุมตามตวัละครในดาบพิฆาตอสูร (ข่าวสดออนไลน,์ 2564)     

 ปรากฏการณ์ทั้งแง่รายไดแ้ละพลงัของตวัละครท่ีไดรั้บการยอมรับของผูช้มทัว่โลกไม่เวน้แมแ้ต่ประเทศ

ไทยจากเร่ืองดาบพิฆาตอสูร จึงเป็นท่ีมาของบทความเร่ืองน้ีท่ีตอ้งการวิเคราะห์แง่มุมของการสร้างตวัละคร 

(Characterization) เร่ืองดาบพิฆาตอสูร ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบสําคญัของศาสตร์แห่งการเล่าเร่ืองโดยใชก้รอบ

แนวคิดการสร้างตวัละครในหลายมิติทั้งดา้นสรีระ จิตวทิยา ภูมิหลงั พฒันาการ เพ่ือใหน้กัสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าและ

ผูผ้ลิตส่ือของไทยเห็นแนวทางการพฒันาและสร้างสรรคต์วัละครท่ีสามารถครองใจผูช้มไดใ้นระดบัสากล    

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาการสร้างตวัละคร เร่ืองดาบพิฆาตอสูร ทางส่ือหนงัสือการ์ตูน แอนิเมชนัทางโทรทศัน ์และ

ภาพยนตร์  

(2) เพ่ือศึกษาลกัษณะการสร้างตวัละครท่ีมีความเป็นสากล ในเร่ืองดาบพิฆาตอสูร 
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3. ดาบพฆิาตอสูร : ผู้แต่งหญงิแต่เล่าเร่ืองแนวการ์ตูนผู้ชาย  

 ดาบพิฆาตอสูร เล่าเร่ืองราวในยคุไทโช (1912-1926) ของญ่ีปุ่น โลกท่ีเต็มไปดว้ยอสูรกินคน ศูนยก์ลาง

ของเร่ืองเร่ิมจากเด็กหนุ่มท่ีช่ือ  ทนัจิโร่ ลูกชายคนโตท่ีมีอาชีพเผาถ่านขาย ผูเ้ป็นหัวเร่ียวหัวแรงของครอบครัวท่ี

คอยเล้ียงดูแม่และน้องๆ แต่แล้วจู่ๆ ก็มีอสูรบุกเข้ามาฆ่าคนในครอบครัว เหลือเพียงน้องสาวคือ เนซึโกะ 

ผูร้อดชีวิตเพียงหน่ึงเดียวแต่ก็ตอ้งกลายสภาพไปเป็นอสูร  ทันจิโร่จึงตดัสินใจฝึกฝนตนเองให้เป็นนักดาบท่ี

เก่งกาจแห่งหน่วยพิฆาตอสูร  เพ่ือปราบอสูรไปพลาง พร้อมกับหาหนทางให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์

เหมือนเดิม   

  ดาบพิฆาตอสูร มีจุดเร่ิมจากการตีพิมพ์ลงในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ท่ีขายดีท่ีสุดในญ่ีปุ่นอย่าง                

โชเน็งจมัป์ (Shonen Jump) ซ่ึงยดึครองกลุ่มผูอ่้านเด็กผูช้ายอายไุม่เกิน 18 ปี มาหลายทศวรรษ ไดรั้บคาํชมในดา้น

การเล่าเร่ือง และการสร้างตวัละครว่ามีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะตวัละครเอกซ่ึงอ่อนโยน แตกต่างจาก

การ์ตูนแนวโชเน็ง หรือการ์ตูนท่ีเน้นผูอ่้านเป็นเด็กผูช้ายแบบเดียวกัน  ซ่ึงทั้ งนักอ่านและส่ือด้านบันเทิงต่าง

วิเคราะห์วา่เป็นเพราะผูแ้ต่งเร่ืองและภาพเป็นผูห้ญิง คือ โคโยฮารุ โกโตเกะ (Koyoharu Gotouge) ทาํให้แตกต่าง

จากการ์ตูนแนวเดียวกนัท่ีผ่านมาท่ีมีแต่ผูแ้ต่ง และกองบรรณาธิการหลกัเป็นผูช้ายมาโดยตลอด (โดยเพ่ิงเปิดโอกาส

ให้มีกองบรรณาธิการผูห้ญิงเขา้มาทาํงานไดเ้ม่ือปี 2019) ส่งผลให้ทั้งลายเส้น และเน้ือเร่ืองมีความละเอียดอ่อน

มากกวา่แนวทางเดิมๆ ของการ์ตูนโชเน็งดว้ยกนั  (Alt, 2021)  แต่สาเหตุขา้งตน้ไม่ใช่จุดสาํคญัเพียงส่ิงเดียวท่ีช่วย

ให ้ดาบพิฆาตอสูร ไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก  เพราะตอ้งเกิดจากกลวิธีการสร้างตวัละครเอกและการวางบทบาท

ของตวัละครอ่ืนๆ ให้สัมพนัธ์กนัดว้ย ซ่ึงหากพิจารณาจากกรอบการสร้างตวัละครให้มีมิติ ทั้งการสร้างตวัละคร

แบบภาพยนตร์ (รักศานต์ วิวฒัน์สินอุดม, 2558: 200-232) และการจาํแนกประเภทตวัละคร (ชุติมา มณีวฒันา, 

2558 : 80-81) สรุปประเด็นสาํคญัไดด้งัน้ี 

 3.1 การสร้างตวัละครหลกั  

 ตวัละครเอก (Protagonist) หรือตวัละครศูนยก์ลางของเร่ืองอยา่งทนัจิโร่ เขามีจุดเด่นหลายดา้น คือ 

 ลกัษณะทางกายภาพ      

 1. อ่อนโยนแต่เข้มแข็ง : หญิงและชายในร่างเดยีว   

 การออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกของตวัละครหากเทียบกบัตวัละครชายในเร่ือง เห็นไดช้ดัวา่ดวงตา

ของทนัจิโร่กลมโตกวา่ ให้ความรู้สึกน่ารักเหมือนตวัละครหญิง แถมยงัใส่ต่างหูห้อยยาว รูปร่างเป็นไพ่ดอกไมท่ี้

ช่ือ ฮานะฟุดะ  ซ่ึงสอดคล้องกับนิสัยในคอของเขาท่ีอ่อนโยนกับทุกคน เป็นคนละเอียดอ่อน เข้าใจผูอ่ื้น                           

แต่ขณะเดียวกนัความอ่อนโยนซ่ึงเป็นลกัษณะนิสัยท่ีถูกแปะป้าย (stereotype) วา่มีความเป็นเพศหญิง ก็ถูกเบรก

ดว้ยรอยแผลเป็นบนใบหนา้ และผมเปิดหนา้ผากสั้นสีเขม้ อีกทั้งชุดเส้ือคลุมลายตารางหมากรุก พร้อมพกดาบเป็น

อาวธุ  ประกอบกบันิสัยท่ีมุ่งมัน่ ไม่ยอมแพง่้ายๆ  ทาํให้ทนัจิโร่มีส่วนผสมของความเป็นเพศทั้งชายและหญิงตาม

แนวคิดแบบเพศทวลิกัษณ์ (gender binary) ท่ีแต่เดิมโลกกาํหนดวา่เพศชายจริงตอ้งเขม้แขง็ หญิงแท ้ตอ้งอ่อนโยน 

รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั (ปิยะมาศ ใจไฝ่, 2560)  ความ “อ่อนโยนแต่เขม้แขง็” ของตวัละครเอกในดาบพิฆาตอสูรจึงเป็น

ตวัเอกท่ีทลายเสน้แบ่งผูอ่้านท่ีเคยถูกขีดกรอบความเป็นชาย-หญิงตามแบบการ์ตูนโชเน็งท่ีเราเคยเห็นมาตลอด    

 2. คอสตูม (costume): ญี่ปุ่ นดั้งเดมิผสานโลกตะวนัตกสมยัใหม่ 

 การออกแบบคาแรกเตอร์ทนัจิโร่ รวมทั้งตวัละครอ่ืนๆ ลว้นผสมผสานวฒันธรรมญ่ีปุ่นดั้งเดิมเขา้

กับวฒันธรรมสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนําลายบนไพ่ดอกไม้ท่ีเคยฮิตในอดีตช่วงปี ค.ศ.1889                             

มากลายเป็นต่างหูใหต้วัเอก (Daco, 2564) ท่ีมองเผินๆ ลวดลายดูเหมือนธงชาติญ่ีปุ่นอยา่งมากแลว้  ตวัละครนกัล่า
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อสูรในเร่ืองส่วนใหญ่ยงัใส่เส้ือคลุมฮาโอริท่ีเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของชาวอุทิศอุทยั แต่ดดัแปลงใหผ้สมผสาน

ลวดลายแบบตะวนัตกสมยัใหม่อย่างตารางหมากรุก หรือลายเส้นกราฟิกลงไป อีกทั้งการออกแบบตวัละครก็มี

ลายเส้นแบบอนิเมะยุคใหม่ท่ีไม่ซับซ้อน และไม่มีรายละเอียดจนดูสมจริงมากนัก ทาํให้เกิดความผสมผสาน

ระหวา่งวฒันธรรมญ่ีปุ่นดั้งเดิมลงไปในการออกแบบคาแรกเตอร์ภายนอก  และช่วยเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ตวัละครท่ียงัมีเสน่ห์ความเป็นญ่ีปุ่นแบบเก่าแต่ก็สากลพอจะเขา้ถึงคนรุ่นใหม่ไดเ้ช่นกนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 (ซา้ย) ตวัละครในเร่ืองดาบพิฆาตอสรู (ทนัจิโร่คนกลางล่างเส้ือเขียว) (Pimchanok, 2020) 

ท่ีมา: https://topserieshit.com/demon-slayer/ 

ภาพที ่2 (ขวา) ต่างหูของตวัละครเอก (Daco, 2564) 

ท่ีมา: https://www.daco-thai.com/hanafuda-flower-cards/ 

 

ลกัษณะทางจติวทิยา 

1. ความปรารถนาขั้นสูงสุด (Dramatic Need) : ไม่ต้องเป็นที ่1 เสมอไป  

หากมองความปรารถนาขั้นสูงสุด (Dramatic Need) ของตวัละครเอกอยา่งทนัจิโร่ ท่ีตอ้งการแกไ้ข

ชะตากรรมท่ีคนรอบขา้งมองวา่ไม่มีทางเป็นไปไดใ้นการหาทางให้นอ้งสาวท่ีแปรสภาพเป็นอสูรอยา่งเนซึโกะก

ลบัมาเป็นมนุษยด์ังเดิมนั้น   มีความแตกต่างและเขา้ถึงได้ง่ายกว่าตวัละครแนวโชเน็งแบบเดียวกัน ซ่ึงมกัมี

เป้าหมายคือตอ้งการเป็นผูย้ิง่ใหญ่และทาํตามฝัน เหมือนเช่นลูฟ่ีในวนัพีซ (One Piece) มงังะท่ีครองอนัดบั 1 ของ

ญ่ีปุ่นมาอย่างยาวนานก็มีความปรารถนาจะเป็นราชาโจรสลดั  หรือนารูโตะ ในนินจาคาถา โอโ้ฮเฮะ (Naruto)               

อนิเมะท่ีโด่งดงัในยุโรปและอเมริกา ก็ตอ้งการการยอมรับจากคนอ่ืนดว้ยการเป็นผูป้กครองสูงสุดของหมู่บา้น

นินจา  ตวัละครเอกแนวฮีโร่แบบโชเน็งโดยส่วนใหญ่ท่ีมกัพรํ่ าบอกวา่ชีวติตอ้งควา้ฝัน ตอ้งเป็นหน่ึง อาจเขา้ไม่ถึง

ทุกคน  เพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีความฝันยิ่งใหญ่แบบนั้น  ความปรารถนาสูงสุดของทนัจิโร่ท่ีมีเพียงการมองไป

ขา้งหนา้เพ่ือ “แกไ้ข” เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีผิดพลาด เลวร้ายในอดีตท่ีเกิดกบันอ้งสาวจึงมีความเป็นสากลและสร้าง

อารมณ์ร่วมไดง่้ายกวา่  เพราะใครๆ ต่างก็เคยเจอเร่ืองร้ายๆ หรืออุปสรรคท่ีเขา้มาในชีวติและหวงัวา่ซกัวนัจะแกไ้ข

ใหดี้ข้ึนกนัทั้งนั้น   

 2. แรงผลกัหรือแรงขับ (Motivation) : ความแค้น (ไม่) ต้องชําระ  

 นอกจากความปรารถนาของตวัละครแลว้ แรงผลกัดนัของตวัละครเอกในดาบพิฆาตอสูรยงัเป็น

แรงขบัเคล่ือนท่ีไม่ค่อยเห็นในตวัละครเอกแนวโชเน็งดว้ยกนั  แมจุ้ดเร่ิมการออกเดินทางของทนัจิโร่จะเกิดจาก

การถูกอสูรฆ่าคนในครอบครัวอยา่งไม่เป็นธรรมไม่ต่างจากตวัละครแนวฮีโร่เร่ืองอ่ืน เหมือนเช่นนารูโตะ หรือ

กระทัง่ฮีโร่จากโลกตะวนัตก เช่นสไปเดอร์แมน  ซ่ึงตวัละครเอกโดยส่วนใหญ่มกัใชแ้รงขบัจากการแกแ้คน้ไปสู่

https://www.daco-thai.com/hanafuda-flower-cards/
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เป้าหมาย แต่ทนัจิโร่ท่ีแมจ้ะรู้วา่อสูรท่ีฆ่าครอบครัวของเขาเป็นใคร ทิศทางของเร่ืองกลบัไม่พฒันามุ่งสู่การ “ชาํระ

แคน้” อยา่งเลือดเยน็ แต่กลบัเลือกจะใชแ้รงขบัเร่ือง “ความรัก”  ต่อครอบครัวคือนอ้งสาวในการพฒันาเร่ืองไปสู่

การช่วยเหลือนอ้งใหก้ลบัเป็นมนุษยอี์กคร้ัง  แรงผลกัดนัตวัละครท่ีเกิดจากการใหคุ้ณค่าของความรัก โดยเฉพาะ

ความรักของคนในครอบครัวท่ีใครๆ ก็สัมผสัได ้ โดยให้ค่าวา่ความรักเป็นส่ิงหล่อเล้ียงชีวิตและจิตใจเพราะทนัจิโร่ 

อยู่กบัปัจจุบนัมากกว่าจะจมอยู่กบัความโกรธแคน้และผลกัไปสู่การชาํระแคน้ท่ีเกิดข้ึนในอดีตเช่นน้ีย่อมสร้าง

ความประทบัใจไดไ้ม่ยาก   อีกทั้งยงัช่วยเสริมลกัษณะนิสัยใจคอของตวัละครท่ีมีความอ่อนโยน รักครอบครัว  

ตอกย ํ้าภาพความเป็นตวัเอกท่ีจิตใจดีและอบอุ่นไดช้ดัเจนอีกดว้ย      

จุดเด่น และความพเิศษของตวัละคร (Hero Point หรือ Strong Point) 

ในเร่ืองเล่าแนวต่อสู ้ผจญภยั และจินตนาการ มกัขาดตวัช่วยเสริมความเป็นฮีโร่ของตวัละครเอกไป

ไม่ได ้ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธ หรือ พลงัพิเศษของตวัละคร จึงเป็นจุดขายสําคญัไม่แพรู้ปลกัษณ์ภายนอกหรือ

นิสยัใจคอ   

1. การออกแบบพลงัพเิศษ : พลงัปราณ ภาพแทนวชิาความรู้ยุคใหม่  

พลงัพิเศษในเร่ืองดาบพิฆาตอสูรถ่ายทอดผา่น “พลงัปราณ”  ซ่ึงเป็นการออกแบบใหท่ี้มาของพลงั

วิเศษไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ เทพเจา้ ส่ิงล้ีลบั หรือของวิเศษ เหมือนเช่นลูฟ่ีในวนัพีซท่ีเผลอไปกินผลไมปี้ศาจ                  

ผลยางยืดจนร่างกายยืดหยุน่ได ้  และไม่เป็นแบบซุน โงคู ในดรากอ้นบอลท่ีมีเทพเจา้มงักรคอยให้พร ในเร่ืองมี 

การออกแบบระดบัพลงัของนกัล่าอสูรไวโ้ดยแบ่งเป็นพลงัปราณ หรือเคลด็วชิาการใชล้มหายใจในการปราบเหล่า

อสูรท่ีมีถึง 14 แบบ (ไม่รวมระบําเทพอัคคี) ซ่ึงการพฒันาพลังปราณ ข้ึนอยู่กับ “การฝึกฝน” เป็นส่ิงสําคญั    

นอกจากน้ีการออกแบบพลงัปราณก็ไม่ไปตามหมวดหมู่เดียวกนั  เช่นปราณวารี ปราณแมลง ปราณหินผา หรือ 

ปราณเสียง ทาํให้หากดูผิวเผินพลงัปราณในดาบพิฆาตอสูรเหมือนถูกแบ่งประเภทแบบสะเปะสะปะเพ่ือสร้าง

สีสนัใหก้บัเร่ืองเท่านั้น   แต่หากมองอีกดา้น การออกแบบพลงัปราณท่ีแตกต่างหลากหลายกลบัเช่ือมโยงกบัตวัตน

ของคนเจเนอเรชนัใหม่ท่ีพยายามแสวงหาความสามารถหรือจุดเด่นท่ีมีอตัลกัษณ์ เป็นของตวัเองท่ีต่างกนั เพราะ

ในเร่ืองไม่ไดช้ี้ชดัลงไปวา่ปราณสายไหนดีท่ีสุด  แต่ย ํ้าเสมอวา่ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชป้ราณท่ีจะสามารถฝึกฝน พฒันา หรือ

ประยกุตใ์หเ้ขา้กบัตนเองไดม้ากแค่ไหน  ในเร่ืองเลยมีปราณใหม่ๆ ท่ีนกัล่าอสูรคิดคน้ใหเ้หมาะกบัตนเอง เหมือน

เช่น โคโช ชิโนบุ ท่ีพฒันาปราณแมลงโดยใชพิ้ษท่ีร้ายกาจข้ึนมาสาํหรับตวัเธอเองเพ่ือทดแทนจุดอ่อนของร่างกาย

ท่ีบอบบางจนไม่สามารถตดัคออสูรได ้ หรือ ตวัเอกอยา่งทนัจิโร่ ท่ีมีพ้ืนฐานดั้งเดิมคือปราณวารีท่ีฝึกฝนนานเกือบ 

2 ปี แต่กลบัไม่สัมพนัธ์กบัร่างกายจึงหันไปฝึกปราณตะวนัและนาํเอาเทคนิคการหายใจของพ่อมาผนวกเขา้เป็น

ปราณผสมผสานจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการไล่ล่าอสูร ในเร่ืองยงัใช้ปราณบ่งบอกถึงคนท่ีเก่งเพียงดา้นเดียว               

อยา่งเซนอิทซึ ท่ีพยายามอยา่งหนกัแต่ก็เรียนรู้ไดแ้ค่กระบวนท่าเดียว  แต่เขาก็เก่งกาจในกระบวนท่าเดียวนั้นอยา่ง

ลึกซ้ึงและนาํมาพลิกแพลงใชใ้นการต่อสู้ไดเ้ช่นกนั  พลงัปราณในดาบพิฆาตอสูรจึงใหค้วามสาํคญักบั พลงัพิเศษ

ท่ีแฝงในตวัมนุษย ์ มากกวา่พลงัวิเศษท่ีมาจากเทพเจา้หรือส่ิงล้ีลบัเหมือนการ์ตูนแนวเดียวกนัท่ีผ่านมา โดยย ํ้าวา่

ความเก่งกาจยอ่มตอ้งเกิดจากความมุมานะของตนเองเท่านั้น  อีกทั้งยงัเป็นภาพแทนของวิชาความรู้สมยัใหม่ท่ี

บอกทั้งเด็ก ผูป้กครอง และครูอาจารยท์ั้งหลายวา่ การศึกษาควรมีทั้งรู้ลึก และรู้รอบ อีกทั้งเด็กๆ ไม่ควรถูกนิยาม

ความเก่งอยา่งจาํกดัเหมารวมอยูแ่ค่เพียง เก่งเลข หรือเก่งภาษา เพียงไม่ก่ีแบบ  ทุกๆ คนยงัมีทกัษะ ความสามารถ

เฉพาะตวัท่ีซ่อนอยูร่อวนัให้เราทาํความรู้จกั และไม่ยอ่ทอ้ต่อการตดัแต่ง ผสมผสาน และพฒันาใหเ้ป็นของตวัเอง  

พลงัปราณ  ในดาบพิฆาตอสูร จึงเป็นการออกแบบพลงัท่ีไม่วิเศษ แต่พิเศษตรงท่ีสามารถให้กาํลงัใจคนวยัเรียน 
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หรือแมแ้ต่ผูใ้หญ่ทุกคนท่ีเคยทอ้แทว้า่เราไม่เก่งอะไรเลยตามวาทกรรม “คนเก่ง” ของสงัคมท่ีครอบเราอยู ่ ไดล้อง

ยอ้นกลบัมาสาํรวจตวัตนความสามารถเน้ือแทข้องเราเพ่ือต่อยอดพลงัท่ีซุกซ่อนอยูใ่นตวัใหต่ื้นข้ึนมาอีกคร้ัง 

2. ความอ่อนโยน คือทางเยยีวยาและแก้ปัญหาทีแ่สนทรงพลงั 

จุดเด่นทางสภาพร่างกายของทนัจิโร่ ท่ีมีศีรษะแข็งกวา่หิน และมีประสาทสัมผสัการดมกล่ินดีจน

รับรู้และแยกแยะความรู้สึกของทั้งมนุษยแ์ละอสูรไดน้ั้น ไม่ไดเ้ป็นจุดแข็งท่ีโดดเด่นมากนกั เพราะหากพิจารณาจาก 

วิธีคล่ีคลายอุปสรรคของตวัละครในยามคบัขนัจะพบวา่จุดเด่นท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นแก่นแกนสาํคญัในการ “เอาชนะ” 

เหล่าอสูรและคนรอบขา้งไดเ้สมอคือจุดเด่นทางนิสัยใจคอของตวัละคร “อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ใจดีแต่เดด็เดี่ยว” 

จึงเป็นนิยามสั้นๆ สาํหรับตวัทนัจิโร่  ความเป็นคนอ่อนโยน ความเช่ือมัน่ในมนุษยถู์กถ่ายทอดตลอดทั้งเร่ืองดว้ย

วิธีการท่ีต่างจากฮีโร่ในการ์ตูนผูช้ายเร่ืองอ่ีนๆ  เพราะทนัจิโร่ไม่ไดแ้สดงความเป็นคนจิตใจดีผ่านการช่วยเหลือ

เพ่ือนมนุษยโ์ดยตรง แต่กลบัหยิบยื่นความใจดีให้กบัตวัละครฝ่ายขั้วตรงขา้มหรือฝ่ายร้าย (protagonist) ดว้ยซํ้ า  

โดยตวัละครเอกถ่ายทอดจุดเด่นนิสยัความอ่อนโยนใน 2 รูปแบบคือ 

1. ความอ่อนโยนผ่านการกระทําที่มอบให้แก่อสูรฝ่ังตรงกันข้าม ตลอดภารกิจการเดินทาง

ปราบอสูรของทนัจิโร่ เขาแสดงความรู้สึกช่ืนชมมนตร์อสูรโลหิตของอสูรท่ีต่อสูด้ว้ยใจจริง  และมอบกระบวนท่า

สังหารดว้ยความเมตตาให้แก่อสูรในครอบครัวของรุย  อสูรจนัทราผูโ้หยหาสายสัมพนัธ์ของครอบครัว อีกทั้ง              

ไม่เดินเหยยีบย ํ่าศพของอสูรเหมือนนกัล่าอสูรคนอ่ืนๆ  เพ่ือใหเ้กียรติอสูรหลายตนท่ีไม่ไดต้อ้งการลงมือต่อมนุษย์

อยา่งเห้ียมโหดเพราะอยากทาํ แต่ทาํดว้ยภาวะจาํยอมทั้งจากแรงผลกัเร่ืองความกลวั หรือความอ่อนแอของร่างกาย   

การกระทาํแห่งความอ่อนโยน เมตตามกัแสดงออกในช่วงเวลาท่ีทันจิโร่หยุดคิดหลงัลงมือฆ่าอสูรเพ่ือแสดง

ความเห็นใจในชะตากรรมของอสูรหลายตนท่ีถูกเขาปลิดชีพ  ฉากการลงมือสงัหารอสูรดว้ยดาบท่ีดูเหมือนรุนแรง

นั้นจึงดูจะกลายเป็นความชอบธรรมข้ึนมาทนัที  เม่ือทนัจิโร่ไดแ้ปรเปล่ียนจากการฆ่าฟันท่ีดูความโหดร้าย ไปเป็น 

“การปลดปล่อย” อสูรแทน เพราะก่อนตายอสูรทั้งหลายต่างรับรู้ถึงความอ่อนโยน และอบอุ่นท่ีทนัจิโร่มีใหจ้นทาํ

ใหป้ลดลอ็กเร่ืองราวในอดีตเม่ือคร้ังยงัเป็นมนุษย ์และลาจากโลกไปอยา่งสงบ      

 2. ความอ่อนโยนผ่านคําพูด  “ขอบคุณ” เป็นคาํท่ีไดย้นิแทบตลอดเวลาจากปากของทนัจิโร่   

แมว้า่จะเป็นช่วงหนา้ส่ิวหนา้ขวาน ท่ีกาํลงัจะปฏิบติัภารกิจปราบอสูรตรงหนา้ก็ตาม   ทนัจิโร่ขอบคุณเพ่ือนร่วม

ทางคนแรกอยา่งอางาซึมะ เซนอิทซึ ท่ียอมแบ่งขา้วป้ันใหเ้ขา ทั้งๆ ท่ีทนัจิโร่เป็นฝ่ายมอบขา้วป้ันท่ีเหลือเพียงกอ้น

เดียวน้ีใหเ้ซนอิทซึกินก่อน หรือ อาชิบิระ อิโนะสุเกะ นกัล่าอสูรรุ่นเดียวกนัผูส้วมหวัหมูป่าท่ีแสนเป็นคนหยาบกร้าน

ก็ยงัอดซ้ึงใจไปกบัคาํพูดของทนัจิโร่ ท่ีหยดุขอบคุณอิโนสุเกะเร่ืองช่วยสร้างความอุ่นใจท่ีเป็นเพ่ือนเดินทางทาํ

ภารกิจปราบอสูรร้ายดว้ยกนั กระทัง่ในฝันทนัจิโร่ยงัไม่วายเอ่ยทั้งคาํขอบคุณ และขอโทษแก่ครอบครัวท่ีเสียชีวติ

ไปแลว้ของเขาท่ีไม่อาจช่วยชีวิตไวไ้ด ้ซ่ึงการแสดงออกดว้ยคาํพูดง่ายๆ ว่า “ขอบคุณ” อย่างจริงใจ แต่แสดง               

ความเขม้แข็งและเช่ือมัน่ต่อศกัยภาพของคนรอบขา้งของทนัจิโร่น่ีเองท่ีเป็นพลงับวกเปล่ียนแปลงคนรอบตวัให้

กลายเป็นคนอบอุ่น อ่อนโยน และมัน่ใจในตวัเองมากข้ึนดว้ย  เหมือนเช่น อิโนะสุเกะท่ีไดแ้รงใจฮึดสูใ้นยามคบั

ขนัจากความเช่ือมัน่ของทนัจิโร่   การแสดงความอ่อนโยนต่อคนรอบขา้งอยา่งจริงใจจึงเป็นกุญแจสาํคญัมากกวา่

จุดเด่นทางกาย  ซ่ึงช่วยให้เขาขา้มผ่านอุปสรรคในยามวิกฤติและไดรั้บการยอมรับจากคนรอบขา้งอย่างแทจ้ริง  

การกระทาํอนัอ่อนโยนของทนัจิโร่ท่ีถูกแสดงออกตลอดทั้งเร่ืองจึงช่วยสะทอ้นถึงแก่นความคิดหลกั (theme) ของ

เร่ืองให้หนักแน่นข้ึนว่า  ไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนก็อย่าลืมการแสดงความอ่อนโยนต่อคนรอบขา้ง เพราะเร่ือง

เลก็นอ้ยเหล่าน้ีอาจแปรเปล่ียนเป็นพลงัใจท่ียิง่ใหญ่ใหค้นรอบขา้งไดเ้ช่นกนั 

  



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1532 

3.2 การออกแบบตวัละครอ่ืนๆ  

- สร้างภูมิหลังเพิ่มมติให้ตัวละครทุกฝ่าย อาจไม่ใช่เร่ืองใหม่ในการ์ตูนแนวโชเน็งท่ีจะสร้าง

เร่ืองราวชีวิตเบ้ืองหลงั (back story) ให้กบัตวัละครเพ่ือสร้างความรักและผูกพนักบัตวัละคร เห็นไดจ้ากในวนัพีซ 

ท่ีสร้างตวัละครฝ่ังตวัเอกเพ่ือนร่วมการเดินทางแต่ละคนลว้นมีเร่ืองราวชีวิตเบ้ืองหลงัท่ีแสดงความเป็นกลุ่มขบถ

ของสังคม หรือในนารูโตะก็นาํอดีตอนัน่าเศร้ามาสร้างท่ีมาความเป็นตวัร้ายจนตวัละครฝ่ังร้ายจนครองใจนกัอ่าน

ยิง่กวา่ตวัเอก แต่ในดาบพิฆาตอสูร เลือกทั้งสองแนวทาง เราไดเ้ห็นเร่ืองในอดีตของครอบครัวทนัจิโร่ ทั้งพอ่ หรือ

วญิญาณแม่และนอ้งๆ ท่ีคอยโผล่มาเป็นพลงัใจอยูห่ลายคร้ังเพ่ือแสดงความสาํคญัของครอบครัว   ขณะเดียวกนัใน

ฝ่ังตวัละครฝ่ายขั้วตรงขา้ม (Antagonist) ท่ีเป็นอสูรทั้งลูกกะจ๊อก หรือระดบัหัวหน้าทุกตวั รวมทั้งตวัละครรอง

แนวร่วมพวกพอ้งฝ่ังตวัเอกลว้นมีเร่ืองราวเป็นของตวัเองในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั แต่แมจ้ะมีการหยุดเล่าเร่ือง 

ยอ้นอดีต (flashback) เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวชีวติเบ้ืองหลงั  ใหก้บัตวัละครรอบขา้งอยูต่ลอด แต่จงัหวะการเล่าเร่ือง

ก็ยงัเดินไปขา้งหนา้อยา่งกระชบัฉบัไว  เพราะการเติมเร่ืองราวชีวิตเบ้ืองหลงัของตวัละครอ่ืนๆ ถูกสอดแทรกเขา้

มาในระหวา่งท่ีเร่ืองกาํลงัเดินหนา้อยา่งเขม้ขน้ในฉากต่อสู ้ ซ่ึงนอกจากจะช่วยทอดช่วงอารมณ์ผูช้มท่ีกาํลงัลุน้ให้

อยากติดตามผลการต่อสู้มากข้ึนแลว้ ยงัผ่อนความตึงเครียดของการฆ่าฟันโดยสอดแทรกให้ผูช้มเขา้ใจท่ีมาแห่ง

ความเป็นตวัร้ายอยา่งมีสาเหตุ  เช่นท่ีมาของรุย อสูรจนัทรา ท่ีกลายมาเป็นอสูรโหดร้ายเพราะฝังใจท่ีถูกพอ่พยายาม

ฆ่าเขาในวยัเด็ก  หรือเซนอิทซึ ท่ีดูเป็นคนข้ีขลาด ชอบโวยวายไม่กลา้สู้คน เม่ือยอ้นอดีตให้เห็นคาํสอนของ

อาจารยก็์เผยให้เห็นมุมท่ีเป็นคนจริงจงัเพราะก่อนจะวิ่งหนีดว้ยความกลวันั้นเขาไดพ้ยายามฝึกตนเองอย่างหนัก

ท่ีสุดแลว้แมสุ้ดทา้ยจะฝึกไดแ้ค่กระบวนท่าเดียวก็ตาม  การหยดุเร่ืองไม่เนน้ต่อสู้ (action) ดา้นเดียวแต่ค่อยๆ หยอด

เร่ืองราวชีวติ (drama) ท่ีง่ายต่อการเรียกอารมณ์ร่วมเป็นระยะ จึงช่วยใหผู้ช้มมีเวลาไดส้นิทสนม สร้างความผกูพนั

กบัตวัละครไดเ้ป็นอยา่งดี 

และหากนาํกรอบแนวคิดการสร้างตวัละครให้มีชีวิต และการเติมความน่าสนใจให้ตวัละคร (จรูญพร 

ปรปักษ์ประลัย, 2560: 96-113)  รวมทั้ งแนวทางการสร้างตัวละครในแบบการ์ตูนญ่ีปุ่น (นับทอง ทองใบ, 

2555:151-266)  มาพิจารณาประกอบกนัก็พบวา่ตวัละครในดาบพิฆาตอสูรมีความโดดเด่นและแตกต่างดงัน้ี  

- ทันจิโร่-เนซึโกะ: ตัวละครคู่หูพี่-น้อง สูตรของการสร้างตวัละครคู่หู (Modifier หรือ Sidekick)                

ท่ีมกัมาเติมแต่งอารมณ์ขาํขนั ผ่องถ่ายความรู้สึกหรือช่วยเหลือตวัเอกในยามคบัขนัท่ีเราคุน้เคยกนั เช่นแบทแมน 

กบั โรบิน เชร็ค ยกัษเ์ขียว กบั เจา้ลา ดองก้ี  สังเกตว่ามกัจะออกแบบให้อยูใ่นรูปความสัมพนัธ์แบบเพ่ือน หรือ

ลูกนอ้ง ผา่นคน สตัว ์หรือส่ิงประดิษฐ ์ แต่ในดาบพิฆาตอสูรออกแบบใหท้นัจิโร่ เดินทางพร้อมคู่หูไปกบัเนซึโกะ 

นอ้งสาวผูเ้ป็นอสูรพูดไม่ไดท่ี้ตอ้งหกัหา้มใจไม่ใหกิ้นเลือดมนุษยจ์นตอ้งคาบไมไ้ผไ่วต้ลอดเร่ือง  เนซึโกะจึงเป็น

การออกแบบท่ีโดดเด่น ดึงความสนใจไดต้ั้งแต่แรกเห็น เพราะรูปลกัษณ์ชวนสงสัยให้ตามไปหาขอ้มูลท่ีมาของ

การคาบกระบอกไม้ไผ่ แถมยงัเป็นตัวละครท่ีช่วยผ่อนโทนเร่ืองให้ไม่หนักเกินไป อีกทั้ งยงัมีบทบาทเป็น                   

ผูช่้วยเหลือพ่ีชายในยามต่อสูไ้ดต้ลอดทั้งเร่ืองอีกดว้ย 

- ตัวละครรูปลกัษณ์ภายนอกขัดแย้งกบันิสัยใจคอภายใน การสร้างใหรู้ปลกัษณ์ภายนอกขดัแยง้กบั

นิสยัภายใน หรือขดัแยง้กบับริบทสงัคมเป็นส่ิงท่ีทาํใหต้วัละครน่าสนใจไดเ้สมอ  เหมือนเช่น อิโนสึเกะ จอมพลงั

เลือดร้อนผูส้วมหมวกหนงัหมูป่าเพราะอยากปิดบงัใบหนา้สวยหวานขา้งใน   อุบุยาชิกิ คางายะ   ผูน้าํองคก์รนกัล่า

อสูรภายนอกเหมือนตวัร้ายเพราะ มีรอยแผลเป็นคร่ึงหนา้ แต่กลบัเป็นผูน้าํท่ีสุขมุ เยอืกเยน็ จิตใจดี  ซ่ึงตรงกนัขา้ม

กบัผูน้าํฝ่ังอสูร อย่างมุซัน ท่ีภายนอกดูหล่อเท่ แต่กลบัเลือดเยน็ ฆ่ามนุษยแ์บบไม่มีเหตุผลไดใ้นพริบตา หรือ

เซนอิทซึท่ีผิวเผินดูข้ีขลาด วิง่หนีอสูรเสมอ แต่ยามหลบักลบัไม่รู้ตวัเองวา่เก่งกาจปราบอสูรไดเ้ด็ดขาดไม่แพใ้คร   
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- ตัวละครหญิงไม่ได้เป็นแค่ตัวประกอบ การออกแบบตวัละครฝ่ายหน่วยพิฆาตอสูรของตัวเอก               

ยงัแสดงถึงความเท่าเทียมทางเพศผา่นเสาหลกั หรือหวัหนา้ปราณทั้ง 9 สาย ท่ีไม่แบ่งแยกเพศชาย หญิง  ในองคก์ร

จึงวดักนัท่ีความสามารถ และทาํให้มีเสาหลกัทุกเพศ   เหมือนเช่น คนัโรจิ มิซึริ เสาหลกัความรัก ท่ีมีเพศสภาพ 

(sexuality) เป็นหญิงมีกาํลงัมหาศาล ขดักบัภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีดูเป็นสาวสวย เซ็กซ่ี ท่ีแต่งตวัเนน้ทรวดทรงแบบ

ไม่สนใจใคร  ในมงังะบอกว่าเธอมีความหนาแน่นของกลา้มเน้ือมากกว่าคนทัว่ไปถึง 8 เท่า มีปลายผมสีเขียว                  

ซ่ึงทาํให้เธอแปลกแยกจากนิยามความสวยของคนในยุคนั้นจนตอ้งยอ้มผมดาํ อดอาหาร และแกลง้อ่อนแอให้

เหมือนผูห้ญิงส่วนใหญ่ การใหค้่าความงามของสงัคมท่ีทาํใหเ้ธอไม่กลา้เปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริงทาํใหเ้ธอรู้สึกไร้ค่า

จนตดัสินใจเขา้หน่วยพิฆาตอสูร เพ่ือตอ้งการตามหารักแทไ้ม่วา่จะเป็นเพศใดก็ตาม (เธอแสดงออกวา่พร้อมสนใจ

ทุกเพศ)   มิซึริซ่ึงมีเพศวิถี (sexual orientation) ขดักบัเพศสภาพจึงเป็นเหมือนตวัแทนของความหลากหลายทาง

เพศ (LGBTQ+) ท่ีในสงัคมเหมือนจะยอมรับ แต่กลบัไม่ค่อยไดรั้บโอกาสสาํคญัหลายๆ เร่ือง ตวัละครเช่นน้ีนบัวา่

มีความแตกต่างจากการออกแบบตวัละครหญิงในการ์ตูน หรือ อนิเมะแนวต่อสู้ซ่ึงมีผูช้ายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั

เหมือนท่ีผา่นมา    

ตัวละครฝ่ายธรรมะกเ็จบ็ได้-ตายเป็น ในฉบบัมงังะท่ีมีความยาว 23 เล่มจบและเน้ือหานาํหนา้ส่วน

แอนิเมชนัไปนั้น แสดงใหเ้ห็นถึงเน้ือเร่ืองท่ีสมจริงมากกวา่เร่ืองแนวโชเน็งดว้ยกนั เพราะตั้งแต่ช่วงกลางเร่ืองมีตวั

ละครฝ่ายตวัเอกหน่วยพิฆาตอสูรท่ีเป็นเสาหลกัสําคญัถูกอสูรสังหารจนเสียชีวิตไป 4 คนจากเสาหลกัทั้งหมด                  

9 คน  ฉากการต่อสู้ในเร่ืองน้ีจึงสมจริงกวา่ตวัละครแนวโชเน็งท่ีผา่นมา  นอกจากน้ีความตายก็นบัเป็นจุดเปล่ียน

สาํคญัให้ตวัละครเอกอยา่งทนัจิโร่ผูม้องโลกอยา่งสดใส เติบโต กลา้แกร่งข้ึน มีพลงัใจเร่งพฒันาตวัเองใหเ้ก่งเพ่ือ

ไล่ล่าปราบอสูรอยา่งเด็ดขาดมากข้ึนดว้ย  ซ่ึงบทเรียนจากความตายของเพ่ือนพอ้งท่ีแลกมาซ่ึงความสงบสุขของ

โลกจึงเป็นเหมือนการเสียสละเพ่ือส่งต่อกาํลงัใจให้ทุกคนท่ีเคยผ่านความสูญเสียเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ 

เหมือนเช่นคาํกล่าวในตอนส่งทา้ยฉบับมังงะของทันจิโร่ท่ีบอกว่าการตายของทุกคนไม่ได้สูญเปล่าเพราะ                    

“ความมุ่งมั่นท่ีกล้าแขง็จาํนวนมาก แปรเปลีย่นเป็นดาบท่ีย่ิงใหญ่เข้าฟาดฟันศัตรู...การมีชีวิตอยู่ ถือเป็นปาฏิหาริย์ 

ได้โปรดใช้ชีวิตอย่างเตม็ท่ี”     

   

5. สรุป 

จากการวิเคราะห์หาแนวทางการสร้างตวัละครเร่ืองดาบพิฆาตอสูรท่ีกล่าวมาทั้งหมด ทาํใหเ้ห็นแนวทาง 

การสร้างตวัละครท่ีแตกต่างไปจากตวัละครเอกจากแนวเร่ืองแบบต่อสู ้และเนน้สร้างฮีโร่แบบเดียวกนัดงัน้ี  

1. ฮีโร่ในอุดมคต ิทนัจิโร่ซ่ึงจิตใจดี อ่อนโยนใหพ้ลงับวกแก่คนรอบขา้งเรียกวา่เป็นฮีโร่ในอุดมคติท่ีต่าง

จากภาพแทนคนในสังคมจริงเหมือนฮีโร่ตามวฒันธรรมอเมริกัน เช่น ไอรอนแมน ท่ีภาคิน มาลยัวงศ์ (2556) 

ศึกษาพบว่าผูช้มอเมริกนัเช่ือว่าไม่มีใครปิดทองหลงัพระ ดงันั้นฮีโร่ท่ีทาํดีเพราะหวงัผลตอบแทน เช่น การหา

ช่ือเสียงจึงเป็นส่ิงท่ียอมรับได ้หรือตวัละครเอกแนวฮีโร่ในซีรีส์ส่วนใหญ่ของเน็ตฟลิกซ์ก็เน้นสร้างตวัละครมี 

ดา้นมืดในตวัเพ่ือให้ตวัละครมีความเป็นมนุษยจ์บัตอ้งไดเ้ช่นกนั (นบัทอง ทองใบ, 2561) ตวัละครฮีโร่แบบทนัจิโร่              

ท่ีไม่หวัน่ไหวต่อฝ่ังอธรรมจึงแตกต่างออกมาจากลกัษณะของฮีโร่โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบนั และอาจเป็นการสะทอ้น

ไปถึงความตอ้งการของผูช้มท่ีอยากเห็นฮีโร่รูปแบบใหม่ ท่ีมุ่งมัน่ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุดมการณ์ และยดึมัน่ในความดีแบบ

ไม่ไหวเอนแทนท่ีตวัละครเอกสีเทาซ่ึงมกัเผชิญความขดัแยง้ดา้นมืดและสวา่งในตวัเหมือนท่ีผา่นมา 
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2. ตวัละครเข้าถึงคนวงกว้างต้องเตมิคุณค่ามนุษย์ตามอุดมคตสิากล  

จากการวิเคราะห์ลกัษณะของเร่ืองเล่าสู่สากล (ฐณยศ โล่ห์พฒันานนท์ และกฤษบดินทร์ วงคค์าํ, 2562) 

พบว่าเร่ืองท่ีได้รับความนิยมเป็นสากล มกัเติมอุดมคติสากลลงไปในตัวละคร ซ่ึงสอดคลอ้งกับตวัละครใน                   

ดาบพิฆาตอสูรใน 2 ประเด็น 

- ตวัละครทลายกรอบแนวคิดเพศทวิลกัษณ์ (Gender Binary) หรือการกาํหนดวา่โลกน้ีมีเพศเพียง

สองเพศ คือชายจริง หญิงแท ้ การออกแบบตวัละครเร่ืองน้ีมีแนวคิดแบบ Non-Binary หรือ อทวิลกัษณ์ ท่ีละท้ิง

บรรทดัฐานทางเพศของสงัคม เหมือนเช่นการออกแบบตวัละครเอกอยา่งทนัจิโร่ท่ีมีลกัษณะทั้งรูปลกัษณ์ภายนอก

ใส่ต่างหูหอ้ยยาว และอ่อนโยนเหมือนเพศหญิง แต่ก็ดูมีความเป็นชายจากรอยแผลเป็นบนหนา้และความเด็ดเด่ียว

ในตวั  ทนัจิโร่จึงเป็นตวัละครท่ีทลายเส้นแบ่งระหว่างเพศชาย-หญิงของผูอ่้านแนวต่อสู้ผจญภยั  นอกจากน้ีใน

เร่ืองยงัสร้างความเท่าเทียมทางเพศผ่านการให้ผูน้าํฝ่ังหน่วยพิฆาตอสูรมีทุกเพศวิถี เหมือนเช่นตวัละคร มิซึริ               

เสาหลกัความรักท่ีเป็นตวัแทนความหลากหลายทางเพศผูมุ่้งมัน่หาความรักท่ีแทจ้ริงไม่วา่จะเป็นเพศสภาพแบบใด

ก็ตาม ดาบพิฆาตอสูรจึงมีความสดใหม่ และเข้าถึงผูอ่้านและผูช้มในวงกวา้งมากกว่าการ์ตูนแนวต่อสู้แบบ

เด็กผูช้ายหรือโชเน็งแบบเดียวกนั  เห็นไดจ้ากผลสํารวจของ Animate Times เวบ็ไซต์ขอ้มูลข่าวสารของร้านคา้ 

อนิเมะดงัในญ่ีปุ่นท่ีพบวา่กลุ่มผูห้ญิง อาย ุ10 40 และ 30 ปี เป็นสาวก 3 อนัดบัแรกท่ีช่ืนชอบอนิเมะเร่ืองดาบพิฆาต

อสูรมากท่ีสุด  (Sushi, 2563)      

- ความเป็นฮีโร่ที่เป็นสากลต้องเกิดจากความพยายาม  “ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน” ไม่ใช่หวงัพ่ึง

โชคชะตา หรืออาํนาจวิเศษ จึงจะเป็นตวัละครตามอุดมคติสากล  ในดาบพิฆาตอสูรท่ีแมจ้ะมีพลงัปราณเป็น

เหมือนตวัช่วยของตวัละคร แต่แทจ้ริงปราณคือการฝึกฝนลมหายใจ ท่ีตอ้งผา่นการเค่ียวกรําฝึกฝนอยา่งหนกัหน่วง

เท่านั้นจึงจะพฒันาไดท้ั้งแบบรู้ลึก และรู้รอบจนผสมผสานเป็นความพิเศษเฉพาะตวัได ้ ดงันั้นทั้งพลงัใจในความมุ่งมัน่

ของตวัละคร และการออกแบบพลงัพิเศษอยา่งวิชาปราณ ซ่ึงเปรียบเหมือนแนวทางการหาความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั

บริบทสงัคมปัจจุบนัยิง่ทาํใหด้าบพิฆาตอสูรมีความทนัสมยัและเป็นสากล 

3. วฒันธรรมเก่า-ใหม่สอดประสาน ส่งต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมสู่สากล 

การสร้างฉากสถานการณ์ในดาบพิฆาตอสูรท่ีหยิบฉากหลงัเป็นญ่ีปุ่นยคุไทโชเม่ือช่วงราว 100 ปีก่อน 

แต่กลบัออกแบบตวัละครให้ไม่ถูกตอ้งตรงตามยุคสมยัแต่ดดัแปลงให้เขา้กบัคนรุ่นใหม่ เช่นการสวมเส้ือคลุม              

ฮาโอริแบบเก่าแต่ผสมผสานลวดลายกราฟิกตะวนัตกยุคใหม่  รวมทั้ งการสร้างตวัละครท่ีให้ความสําคญักบั               

ความหลากหลายทางเพศตามท่ีกล่าวมาแลว้นั้นนับเป็นการตดัทอน (reduction) และดดัแปลงแบบผสมผสาน 

(hybridization) ใหอ้ตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมญ่ีปุ่นดั้งเดิมสามารถสอดรับถึงตวัคนรุ่นใหม่ตามบริบทสงัคมโลกและ

เป็นแนวทางส่งต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมจากเร่ืองเล่าสู่ความเป็นสากลได ้  

การสร้างตวัละครเร่ืองดาบพิฆาตอสูรท่ีกล่าวมาน้ี คงพอจะทาํให้นกัสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าของไทยเห็น

แนวทางการสร้างตวัละครท่ีมีชีวิต แต่ท่ีจะพร้อมกา้วออกไปสู่ระดบัสากลไดน้ั้นตอ้งไม่ลืมการถ่ายทอดรากเหงา้

ทางวฒันธรรมของตนท่ีพร้อมต่อรองฟังเสียงสะทอ้นความเป็นปัจเจกบุคคลท่ีแตกต่างหลากหลายของคนเจเนอเรชนั

ใหม่ๆ ท่ีพร้อมล่ืนไหลปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา  
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6. ข้อเสนอแนะ 

 1. บทความเร่ืองน้ีเน้นศึกษาในดา้นการสร้างตวัละครซ่ึงเป็นจุดเด่นสําคญัของเร่ืองดาบพิฆาตอสูร                  

หากมีการศึกษาถึงองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองใหร้อบดา้น รวมทั้งโครงสร้าง ลาํดบัการเล่าเร่ืองก็จะช่วยใหเ้ห็น

ภาพรวมของกลวธีิเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจของเร่ืองไดช้ดัเจนข้ึน 

 2. ในบา้นเรายงัไม่ค่อยมีการศึกษาแนวทางการสร้างตวัละครอยา่งจริงจงั ซ่ึงหากมีการศึกษาอยา่งเป็น

ระบบก็น่าจะเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัสร้างสรรคส่ื์อ และนกัวิชาการดา้นการเล่าเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา

หรือสาํเนอเร่ืองขนาดยาวแบบต่อเน่ืองหรือซีรีส์ท่ีตอ้งอาศยัการสร้างตวัละครท่ีมีมิติ และพฒันาการได ้

 

7. เอกสารอ้างองิ 

ข่าวสดออนไลน์. (2564). ดราม่าสน่ัน ฝ่ายปกครองห้ามนักเรียน ใส่เส้ือคลมุ 'ดาบพิฆาตอสูร' หากเจอโดนยึด 

[ออนไลน์]. คน้เม่ือ 17 กนัยายน 2564, จาก: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6179661    

จรูญพร ปรปักษป์ระลยั. (2560). คู่มือนักเขียน. กรุงเทพฯ: แสงดาว.  

ชุติมา มณีวฒันา. (2558). หลกัการวิเคราะห์และตีความบทละคร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา.  

นบัทอง ทองใบ. (2555).  กลวิธีการเล่าเร่ืองและการสร้างบุคลิกลกัษณะของตัวละครในหนังสือการ์ตูนญีปุ่่น. 

(รายงานการวจิยั). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 

นบัทอง ทองใบ. (2561). การสร้างคอนเทนตใ์น “เน็ตฟลิกซ์” ตามแนวคิดการเล่าเร่ือง. หนังสือประมวลบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561, วนัท่ี 20 

ธนัวาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม, 1094-1103. 

ฐณยศ โล่ห์พฒันานนท ์และกฤษบดินทร์ วงคค์าํ. (2562). สรรค์สร้างเร่ืองเล่าสู่สากล: ละคร ซีรีส์ทีวดีราม่า. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

ไทยรัฐออนไลน์. (2564).“ดาบพิฆาตอสูร” อนิเมะรายได้สูงสุด กู้วิกฤติเศรษฐกิจญีปุ่่นช่วงโควิด-19 [ออนไลน์]. 

คน้เม่ือ 19 กนัยายน 2564, จาก: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2005997. 

ปิยะมาศ ใจไฝ่. (2560). แนวคิดอทวลิกัษณ์ของสตรีนิยมเชิงนิเวศในลา้นนา. วารสารปณิธาน, 13(2), 212-226. 

ภาวนิ มาลยัวงศ.์ (2556). การ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่และความเป็นวรีบุรุษในวฒันธรรมอเมริกนั. วารสารมนุษยศาสตร์, 

20(2), 90-110. 

เมเจอร์ กรุ๊ป. (2564). สรุปรายได้หนังต่างประเทศท่ีทาํเงินสูงสุดในประเทศไทย ประจาํปี 2020 [ออนไลน์].                  

คน้เม่ือ 13 กนัยายน 2564, จาก: https://www.majorcineplex.com/news/top-gross-2020-thailand 

รักศานต ์ววิฒัน์สินอุดม. (2558). การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

Alt, M. (2021). Demon Slayer: The Viral Blockbuster from Japan [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 22 กนัยายน 2564, จาก: 

https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/demon-slayer-the-viral-blockbuster-from-

japan.  

Brown, T. (2021). Why the ‘Demon Slayer’ movie is such a unique anime success story [ออนไลน์]. คน้เม่ือ                

23 กนัยายน 2564, จาก: https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2021-04-23/demon-

slayer-kimetsu-no-yaiba-movie-mugen-train-anime-success-story. 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6179661
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2005997
https://www.majorcineplex.com/news/top-gross-2020-thailand
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/demon-slayer-the-viral-blockbuster-from-
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/demon-slayer-the-viral-blockbuster-from-
https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2021-04-23/demon-slayer-kimetsu-no-yaiba-movie-mugen-train-anime-success-story
https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2021-04-23/demon-slayer-kimetsu-no-yaiba-movie-mugen-train-anime-success-story


การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1536 

Daco. (2564). Hanafuda (花札) – ไพ่ดอกไม้ เกมการ์ด และการ์ตูนญีปุ่่น [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 22 กนัยายน 2564, 

จาก: https://www.daco-thai.com/hanafuda-flower-cards/. 

Pimchanok. (2020). Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba การ์ตูนยอดฮิตของยคุนี ้[ออนไลน์]. คน้เม่ือ 22 กนัยายน    

2564, จาก: https://topserieshit.com/demon-slayer/. 

Sushi. (2563). Animate Times เผยผลสาํรวจแบบจัดเตม็กับหัวข้อ ทาํไม Kimetsu no Yaiba ถึงดัง? [ออนไลน์].  

คน้เม่ือ 23 กนัยายน 2564, จาก: https://www.online-station.net/anime/313296/. 

The Opener. (2564). เดก็ญีปุ่่นชอบตัวละคร 'ดาบพิฆาตอสูร' มากกว่าพ่อแม่ตัวเอง เพราะอะไร? [ออนไลน์].                 

คน้เม่ือ 17 กนัยายน 2564, จาก: https://theopener.co.th/node/77. 

https://www.daco-thai.com/hanafuda-flower-cards/
https://theopener.co.th/node/77


การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1537 

กระบวนการคดัเลือกนักแสดงละครโทรทศัน์ผ่านส่ือออนไลน์ 

THE PROCESS OF CASTING ON LINE 

 

ดร.สุชาญวุฒิ  กิง่แก้ว 

อาจารย์สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: suchanwud.ki@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง กระบวนการคดัเลือกนักแสดงผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง 

แบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ขั้นเตรียมงานก่อนการคดัเลือกนกัแสดง 2. การคดัเลือกนกัแสดง 3. ขั้นสรุปและ

นาํเสนอผลการคดัเลือกนักแสดง พบว่า ทีมงานดาํเนินการคดัเลือกนักแสดงประกอบด้วย 1. ผูรั้บลงทะเบียน           

2. ผูป้ระสานงาน 3. ผูก้าํกับการคดัเลือกนักแสดง 4. ผูช่้วยผูก้าํกับการคดัเลือกนักแสดง 5. ผูบ้ ันทึกภาพน่ิง                       

6. ผูบ้นัทึกวิดีโอ 7. ผูต้ดัต่อวิดีโอ พบวา่ กลุ่มบุคคลท่ีมีอาํนาจในการคดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ คือ ผูผ้ลิต

ละครโทรทศัน์และผูมี้อาํนาจในการวางตวัแสดงของสถานีโทรทศัน์ ภายใตเ้ง่ือนไขทางการตลาดเพ่ีอตอบสนอง

ผูช้มละครโทรทศัน์ นอกจากน้ี ยงัมี ผูส้นับสนุน ผูช้ม ผูติ้ดตามนักแสดง ท่ีเป็นปัจจยัในการคดัเลือกนักแสดง

พบว่า การคดัเลือกนักแสดงผ่านช่องทางออนไลน์สามารถดาํเนินงานได ้2 วิธีไดแ้ก่ การคดัเลือกนักแสดงโดย

พิจารณาจากเทปการแสดง 2. การคดัเลือกนกัแสดงแบบสด ผ่านโปรแกรมการประชุม เช่น Zoom หรือ Google 

meet.   

 

คาํสําคญั: การคดัเลือกนกัแสดง, นกัแสดง  

 

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 

ปัจจุบนัการผลิตละครโทรทศัน์กลายเป็นธุรกิจบนัเทิงท่ีมีการแข่งขนัสูงในกลุ่มผูผ้ลิตละครโทรทศัน์

ดว้ยกนั ไดรั้บความสนใจ และไดรั้บความนิยมจากผูช้มเป็นจาํนวนมาก สามารถทาํรายไดจ้าํนวนมหาศาลใหก้บั

ผูผ้ลิตและสถานีโทรทศัน์ ซ่ึงการท่ีจะต่อสู้กบัสภาวะการแข่งขนัทางการตลาดได ้ผูผ้ลิตละครโทรทศัน์แต่ละ

บริษทัต่างพยายามหากลยทุธ์และวิธีการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ท่ีสามารถสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจ

ให้แก่ผูช้ม โดยในส่วนเทคโนโลยี และเคร่ืองมืออุปกรณ์การผลิตละครโทรทศัน์ อาจไม่มีความแตกต่างกนัมาก

นกั แต่กลยทุธ์หน่ึงในการแข่งขนัเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูช้ม และเป็นวิธีการนาํเสนอท่ีผูผ้ลิตนิยมปฏิบัติกนั

ตลอดมา คือ การคดัเลือกนกัแสดงท่ีมีความสามารถและ มีซ่ือเลียงจากวงการต่างๆ เช่น วงการภาพยนตร์ วงการ

นกัร้อง หรือวงการโฆษณา มาแสดงในละครโทรทศัน์ เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจและเพ่ิมคุณภาพใหก้บัละคร 

(ปาริฉตัร เศวตเศรนี, 2541 : 1) 

กระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ มีความแตกต่างจากการผลิตงานศิลปะประเภทอ่ืนๆ อาทิ งานจิตรกรรม 

ประติมากรรม วรรณกรรม เพราะการผลิตละครโทรทศัน์เกิดจากการประสานความร่วมมือของคณะผูส้ร้าง                

อนัประกอบดว้ยบุคคลหลายฝ่าย จึงกล่าวไดว้า่งานละครโทรทศัน์เป็นลกัษณะการทาํงานร่วมกนั (collaborative) 

ท่ีเกิดจากการร่วมมือกนัของฝ่ายต่างๆ ทั้งงานเบ้ืองหนา้และงานเบ้ืองหลงั ผลงานจะประสบความสาํเร็จมากนอ้ย

เพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบัการประสานการทาํงานของบุคลากรในแต่ละฝ่าย นับตั้งแต่ผูก้าํกบัการแสดง นักแสดง               

นกัออกแบบ ฯลฯ ทุกฝ่ายจะตอ้งมีความเขา้ใจในความคิดและทิศทางท่ีจะผลิตงานละคร เพ่ือการดาํเนินการผลิต 

จะได้ดาํเนินไปในทิศทางเดียวกัน (พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ, 2544 : 1) ดังนั้น บุคลากรทุกส่วนงานเปรียบเสมือน

ฟันเฟืองสาํคญัท่ีมีหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนใหง้านใหส้าํเร็จดงัเป้าประสงค ์

กระบวนการคดัเลือกนักแสดงถือเป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการสร้างสรรค์ผลงานละครโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ และ โฆษณา ดงันั้น การคดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ (casting) จึงไดก้ลายเป็นกลยทุธ์และขั้นตอน

สาํคญัในการผลิตละคร ท่ีผูผ้ลิตหลายบริษทัและหลายสถานีโทรทศัน์ ต่างพยายามใชใ้นการช่วงชิงตลาดผูบ้ริโภค

และกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการพิจารณา วางแผน และสร้างสรรคก์ระบวนการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน เพ่ือจะได้

ประสบความสาํเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูช้ม ท่ีสาํคญั การท่ีละครจะ

ไดรั้บความนิยมจากผูช้มหรือไม่ นกัแสดงถือเป็นแม่เหล็กสาํคญั ทีใชใ้นการดึงดูดผูช้ม เพราะผูช้มส่วนใหญ่มกั

ตดัสินใจเลือกชมละครโทรทศัน์จากการดูจากผูแ้สดงหรือดาราท่ีตนช่ืนชอบก่อน ดงันั้น ในการคดัเลือกนกัแสดง

แต่ละคนเขา้มารับบทบาทของตวัละครแต่ละตวัในเร่ืองจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ (จิตรลดา ดิษยนนท,์ 2538 : 477) 

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควดิ 19 ส่งผลกระทบโดยตรงกบักระบวนการผลิตละคร

โทรทศัน์ บริษทัผลิตละครโทรทศัน์ ทาํใหเ้กิดการเล่ือนถ่ายทาํละคร พร้อมใหที้มงานไปตรวจหาเช้ือและกกัตวัให้

ครบจาํนวนวนัก่อนการถ่ายทาํ แต่การดาํเนินงานก่อนการผลิต (Pre-Production) ผา่นออนไลน ์สามารถดาํเนินการ

ได้ อาทิ การประชุมงาน การเขียนบท รวมถึงการคดัเลือกนักแสดงท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการผ่านออนไลน์เพ่ือ             

ความปลอดภยัของทีมงาน (สาํนกัข่าวทีเอน็เอน็, 2564) 

จากความสําคญัขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาคาํตอบว่า กระบวนการคดัเลือกนักแสดงละคร

โทรทศัน์ออนไลน์ในประเทศไทย มีกระบวนการอยา่งไร โดยการเรียบเรียงและอาศยัหลกัฐานทางวิชาการและ 

ประสบการณ์ตรงของผูศึ้กษา ในการหาคาํตอบในหวัขอ้ “กระบวนการคดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ออนไลน์

ในประเทศไทย” ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเสริมต่อการเรียนการสอนและการวจิยัในสาขาส่ือสารการแสดงต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์บทความ 

เพ่ือศึกษากระบวนการคดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ออนไลนใ์นประเทศไทย 

 

3. วธีิการดําเนินงาน 

  ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลจากตาํรา และทาํการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการแสดง 5 ท่าน ไดแ้ก่  

1. มารุต สาโรวาท ผูก้าํกบัการแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

2. นนัทพร แกว้อมัพร ผูก้าํกบัการแสดงและผูค้ดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

3. ณมน ฮีตั้น ผูก้าํกบัการแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

4. วรายทุธ มิลินทจินดา ผูบ้ริหารและผูท้าํการคดัเลือกนกัแสดง ไทยทีวสีีช่อง 3 

5. สิริวทิย ์อุปการ ผูค้ดัเลือกนกัแสดง บริษทัเอก็แช็กท ์จาํกดั 

6. วลัลบ ประสบผล ผูค้ดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ อิสระ 

เพ่ือนาํมารวบรวม สรุป และใชใ้นการเขียนเน้ือหาในบทความฉบบัน้ี 

 

4. แนวคิด ความสําคัญในการคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

หากพิจารณาถึงนกัแสดงละครโทรทศัน์ ณมน ฮีตั้น (2564 : สมัภาษณ์) กล่าวในประเด็นน้ีวา่ “นกัแสดง

ละครโทรทัศน์มีความสําคญัมากในฐานะนําพาเร่ืองราวในบทละครไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีพึงประสงค์ได้ 

นกัแสดงเป็นหน่ึงในปัจจยันาํเขา้ (Inputs) สาํคญัอยา่งมากในการผลิตละครโทรทศัน์ ดงันั้น นกัแสดงตอ้งสามารถ

ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครออกมาส่ือสารกบัผูช้มได ้มารุต สาโรวาท (2564 : สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ 

“บทละครโทรทศัน์สาํคญัมากกวา่นกัแสดงละครโทรทศัน์ แต่นัน่คือคาํกล่าวในแง่มุมของละครโทรทศัน์ทางฝร่ัง

อเมริกา แต่ปัจจุบนัในสังคมไทยนั้นละครโทรทศัน์ไทยกบัมีมุมมองท่ีต่างกนั ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อละครโทรทศัน์

มากท่ีสุดคือนกัแสดง” นอกจากน้ี นนัทพร แกว้อมัพร (2564 : สัมภาษณ์) กล่าววา่ นกัแสดงหรือดาราเป็นปัจจยั

สาํคญัในการกาํหนดทิศทางของละครโทรทศัน์ไทย จากความเห็นของผูผ้ลิตละคร ผูช้มและโฆษณาท่ีมีความเห็น

สอดคล้องกันว่าดารานักแสดงเป็นอันดับแรกท่ีเป็นโจทย์ของการทําการผลิตละครโทรทัศน์ เพราะทาง

สถานีโทรทศัน์เวลาเลือกผูผ้ลิตละครให้ทาํงานนั้นก็จะมองดารานักแสดงของผูผ้ลิตละครก่อนเร่ืองท่ีจะผลิต               

แลว้ไปหาเร่ืองมาใส่เอาเร่ืองสนุกเหมาะสม เพราะทางสถานีโทรทศัน์เช่ือวา่นกัแสดงน่าจะเป็นแม่เหลก็ท่ีดี” 

 ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า นักแสดงละครโทรทศัน์ มีความสําคญัมากในการผลิตละครโทรทศัน์ไทย เพราะ

นักแสดงละครโทรทัศน์ทาํหน้าท่ีถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร เพ่ือดาํเนินเร่ืองราวในบทละคร

โทรทศัน์ ท่ีสาํคญันกัแสดงละครโทรทศัน์ไทยเป็นปัจจยัสาํคญัอนัดบัแรกในการกาํหนดทิศทางการผลิต และอาจ

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารผลิตละครโทรทศัน์ประสบความสําเร็จ ดงันั้น กระบวนการคดัเลือกนักแสดงจึงมี

ความสาํคญัยิง่ในกระบวนการผลิตละครโทรทศัน์  

 

 5. แนวคิด ทมีงานคัดเลือกนักแสดง (Casting Team) 

จากแนวคิดขา้งตน้ กระบวนการคดัเลือกนกัแสดงเป็นกระบวนการท่ีมีหลายขั้นตอน ดงันั้น การดาํเนินการ

คดัเลือกนกัแสดง จึงตอ้งมีทีมงานในการดาํเนินงานเพ่ือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์

ท่ีตั้งไว ้ทีมงานในการคดัเลือกนกัแสดง มี 7 หนา้ท่ี โดยมีรายละเอียดการดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี  1. Register จะรับ

การลงทะเบียนผูม้าคดัเลือกนกัแสดง 2. Coordinator ประสานงานกบันกัแสดง และทีมงาน เพ่ือช่วยดาํเนินงานใน
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ส่วนต่างๆ 3. Casting Director วเิคราะห์บท วเิคราะห์การแสดงของนกัแสดง ควบคุม และตดัสินใจในการคดัเลือก

นกัแสดง 4. Co-Director ช่วยผูก้าํกบัในการดาํเนินการคดัเลือกนกัแสดง 5. Camera man ถ่ายภาพน่ิงผูเ้ขา้คดัเลือก

นกัแสดง 6. Video man ถ่ายวิดีโอขณะทาํการคดัเลือกนกัแสดง จดลาํดบันกัแสดงท่ีผูก้าํกบัสนใจ 7. Video editor 

ตดัต่อวิดีโอเพ่ือนาํเสนอวิดีโอต่อทีมงาน (Larry Moss, 2018 : 72) ในขณะท่ี นนัทพร แกว้อมัพร (2564 : สัมภาษณ์) 

กล่าววา่ “งานคดัเลือกนกัแสดง ประกอบดว้ย การวิเคราะห์บท สรุปบุคลิกตวัละคร การทาํ Casting Call การประกาศ

หานกัแสดง การคดัเลือกนกัแสดง การถ่ายภาพน่ิง การถ่ายวิดีโอ การสรุปผลการคดัเลือก และนาํเสนอต่อผูก้าํกบั 

ทั้งหมด คือ หนา้ท่ีของทีมคดัเลือกนกัแสดง” เช่นเดียวกบั ณมน ฮีตั้น (2564 : สมัภาษณ์) ไดก้ล่าวไวว้า่  

“หน้าท่ีและทีมงานคัดเลือกนักแสดง ประกอบด้วย 1. ฝ่ายลงทะเบียน เป็นผู้ รับลงทะเบียนและจัดลาํดับ

ผู้มาคัดเลือกนักแสดง 2. ฝ่ายประสานงานกับไปยังส่วนต่างๆ 3.  ผู้กาํกับการคัดเลือกนักแสดง มีหน้าท่ี รับโจทย์

จากนายจ้าง วิเคราะห์บท เลือกบทเพ่ือให้นักแสดงใช้ในการคัดเลือกนักแสดง ควบคุม ตัดสินใจ วิเคราะห์การคัดเลือก

นักแสดง 4. ผู้ ช่วยผู้กาํกับการคัดเลือกนักแสดง มีหน้าท่ีช่วยดาํเนินการคัดเลือกนักแสดง ช่วยต่อบทให้กับ

นักแสดง จดบันทึกรายละเอียดเพ่ือสรุปในระหว่างการคัดเลือกนักแสดง 5. ช่างถ่ายภาพน่ิง มีหน้าท่ี ถ่ายภาพน่ิง                    

ผู้ เข้าคัดเลือกนักแสดง 6. ผู้ ถ่ายวิดีโอ มีหน้าท่ี บันทึกวิดีโอขณะทาํการคัดเลือกนักแสดง เพ่ือส่งต่อให้ฝ่ายตัดต่อ  

7. ผู้ตัดต่อวิดีโอ มหีน้าท่ี นาํเสนอวิดีโอท่ีได้จากการคัดเลือกนักแสดง ตัดต่อเฉพาะผู้ ท่ีผ่านการคัดเลือก เพ่ือนาํไป

เสนอต่อผู้กาํกับหรือผู้ ว่าจ้างงาน” 

ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ หนา้ท่ีของทีมผูค้ดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ มีดงัน้ี 1. ฝ่ายลงทะเบียน (Register)    

มีหน้าท่ี รับลงทะเบียน จัดและแจ้งลาํดับผูม้าคดัเลือกนักแสดง และดาํเนินการให้คดัเลือกนักแสดงเป็นไป

ตามลาํดบั 2. ฝ่ายประสานงาน (Coordinator) มีหนา้ท่ี ประสานงานกบันกัแสดงท่ีมาคดัเลือก และทีมงานทุกส่วน

เพ่ือช่วยดาํเนินงาน 3. ผูก้าํกบัการคดัเลือกนกัแสดง (Casting Director) มีหนา้ท่ี รับโจทยจ์ากผูก้าํกบัหรือผูว้า่จา้ง

วิเคราะห์บท เลือกบทเพ่ือให้นักแสดงใช้ในการคดัเลือกนักแสดง ควบคุม ตดัสินใจ วิเคราะห์การแสดงของ

นกัแสดง และสรุปผลการคดัเลือกนกัแสดง 4. ผูช่้วยผูก้าํกบัการคดัเลือกนกัแสดง (Co-Casting Director) มีหนา้ท่ี

ช่วยผูก้าํกับดาํเนินการคดัเลือกนักแสดง ต่อบทให้นักแสดง ช่วยวิเคราะห์การแสดงของนักแสดง จดบันทึก

รายละเอียดนาํไปสู่การสรุปการคดัเลือกนกัแสดง 5. ช่างถ่ายภาพน่ิง (Camera man) มีหนา้ท่ี ถ่ายภาพน่ิง ผูรั้บการ

คดัเลือกนกัแสดง เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาและสรุปการคดัเลือกนกัแสดง 6. ผูถ่้ายวดีิโอ (Video man) มีหนา้ท่ี 

บนัทึกวิดีโอขณะทาํการคดัเลือกนักแสดง จดลาํดบันักแสดงท่ีผูก้าํกบัสนใจเพ่ือส่งต่อให้ฝ่ายตดัต่อ 7. ผูต้ดัต่อ 

วิดีโอ (Video editor) มีหน้าท่ี ตัดต่อวิดีโอ ท่ีได้จากการคัดเลือกนักแสดง โดยเลือกตัดต่อเฉพาะผู ้ท่ีผ่าน                          

การคดัเลือก เพ่ือให ้Casting Director นาํเสนอต่อผูก้าํกบัหรือผูว้า่จา้งงานต่อไป 

 

6. แนวคิด กระบวนการคัดเลือกนักแสดง (Process of Casting) 

อาจกล่าวไดว้า่ การคดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ ถือเป็นการจดัคนเขา้ทาํงานรูปแบบหน่ึง รูปแบบ 

กระบวนวธีิของแต่ละบริษทั ยอ่มแตกต่างตามอตัลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตละคร ซ่ึงข้ึนกบันโยบายของแต่ละบริษทั 

ท่ีสาํคญันโยบายในการคดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ มกัถูกกาํหนดโดยผูบ้ริหารของแต่ละบริษทั นอกจากน้ี 

การคดัเลือกนกัแสดงไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝ่ายคดัเลือกนกัแสดง หรือ ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเท่านั้น ทวา่ เป็นการ

ตดัสินใจของบุคคลในหลายฝ่ายและหลายปัจจยัรวมกนั ดงันั้น การคดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ จึงสอดคลอ้ง

กับทฤษฎีการจัดคนเขา้ทาํงาน ซ่ึงถือว่ามีความสําคญัท่ีสุดประการหน่ึง โดยองค์กรส่วนใหญ่จะยึดหลกั คือ                      

ก. การวางแผน (manpower planning) ข. การเสาะหา (recruitment) ค. การคดัเลือก (selection)  ง. การฝึกฝนและ
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พฒันา (training and development) (ธงชยั ลนัติวงค,์ 2539) ต่างจาก มารุต สาโรวาท (2564 : สมัภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ 

การคดัเลือกนักแสดง มีลกัษณะเดียวกบักระบวนการเลือกคนเขา้ทาํงานในบริษทั ต่างกนัท่ี มีเพียง 3 ขั้น ไดแ้ก่  

ขั้นก่อนการคัดเลือก ขั้นการคดัเลือก และขั้นหลังการคัดเลือกนักแสดง” เช่นเดียวกับ ณมน ฮีตั้น (2564 : 

สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ขั้นตอนการคดัเลือกนักแสดง แบ่งออกเป็น 3P คลา้ยกับ การผลิตละครโทรทศัน์ ท่ีแบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 1. Pre-Casting คือ การประชุมทีม วางแผน วิเคราะห์บท สรุปบุคลิกตวัละคร, Casting คือ 

การลงมือคดัเลือกนักแสดงและ 3. Post-Casting คือ การสรุปผลการคดัเลือก เพ่ือนาํเสนอกบัผูว้่าจา้ง” ทิศทาง

เดียวกบั วรายทุธ มิลินทจินดา (2564 : สัมภาษณ์) กล่าววา่ “การคดัเลือกนกัแสดง มี 3 ช่วง 1. ช่วงการเตรียมงาน 

ไดแ้ก่ การวเิคราะห์บท การสรุปลกัษณะตวัละคร การทาํ Casting Call การประกาศหานกัแสดง 2. ช่วงการคดัเลือก

นกัแสดง ตอ้งยดึจากขอ้มูลท่ีเกิดจากการเตรียมงาน และ 3. ช่วงการสรุปผลการคดัเลือกนกัแสดง และนาํเสนอแก่

ผูจ้ดั หรือ สถานี หรือ ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ” 

 ผูศึ้กษาสรุปได้ว่า กระบวนการคัดเลือกนักแสดง ละครโทรทัศน์ สามารถแบ่งออกได้ 3 ขั้นตอน              

1. ขั้นตอนการเตรียมงานคดัเลือกนกัแสดง (Pre-Casting) คือ ขั้นตอนการประชุมทีมงาน วางแผนงาน วิเคราะห์

บทละครเพ่ือสรุปบุคลิกลกัษณะของตวัละคร จดัทาํ Casting Call เพ่ือใชใ้นการประกาศหานักแสดง 2. ขั้นตอน

การคดัเลือกนกัแสดง (Casting)  คือ ขั้นตอนการดาํเนินการคดัเลือกนกัแสดง โดยดาํเนินการตามขอ้มูลท่ีไดเ้ตรียม

ไวใ้นขั้นการเตรียมงาน 3. ขั้นตอนการสรุปผลและนาํเสนอ (Post-Casting) คือ ขั้นสรุปผลการคดัเลือกนกัแสดง 

เพ่ือนาํไปสู่การนาํเสนอนกัแสดงแก่ผูว้า่จา้ง หรือ มีอาํนาจในตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย 

 

7. แนวคิด ข้ันตอนการเตรียมงานคัดเลือกนักแสดงออนไลน์ (Pre-Casting on line) 

 7.1 แนวคดิการวเิคราะห์บทเพ่ือสรุปบุคลกิตวัละคร 

หลงัจาก Casting Director ไดรั้บโจทยจ์ากผูก้าํกบัการแสดง หรือ ผูอ้าํนวยการสร้างละครโทรทศัน์ หรือ

ผูจ้ดัละครโทรทศัน์ ขั้นตอนในการดาํเนินการลาํดบัต่อไป คือ การวิเคราะห์บทละครโทรทศัน์ เพ่ือนาํไปสู่การสรุป

บุคลิกลกัษณะของตวัละคร และการเลือกบทละครบางส่วนเพ่ือใชใ้นการคดัเลือกนกัแสดง ทวา่ การวิเคราะห์บท

ละครโทรทศัน์ Casting Director แต่ละคนอาจมีเทคนิควิธีท่ีแตกต่างกนั แต่จุดหมาย คือ การนาํไปสู่ความเขา้ใจ

ของบุคลิกของตวัละครในเร่ือง เพ่ือใชใ้นการคดัเลือกนกัแสดงอยา่งเป็นระบบ  มารุต สาโรวาท (2564 : สมัภาษณ์) 

ไดก้ล่าววา่ “ผูค้ดัเลือกนกัแสดง ตอ้งอ่านบทและทาํความเขา้ใจบทละครอยา่งละเอียด เพราะบทละคร คือ หัวใจ

ของการคดัเลือกนกัแสดง อาจใชเ้ทคนิค 5 W 1 H ในการวิเคราะห์บท Who ตวัละครเป็นใคร รูปร่างหนา้ตา และ

การแต่งตวัเป็นอยา่งไร What เกิดอะไรข้ึนในเร่ืองและตวัละครตอ้งการทาํอะไร When เร่ืองเกิดข้ึนเม่ือไหร่ Where 

เร่ืองเกิดข้ึนท่ีไหนและตวัละครกาํลงัอยูท่ี่ไหน Why ทาํไมตวัละครตอ้งเช่ือและทาํส่ิงนั้น และ How ตวัละครทาํ

อยา่งไรเพ่ือให้ไดต้ามความตอ้งการของตวัเอง จากนั้น จึงนาํไปสู่การสรุปบุคลิกลกัษณะของตวัละครแต่ละตวั” 

ในขณะท่ี วลัลบ ประสบผล (2564 : สัมภาษณ์) ไดก้ล่าวว่า “การอ่านบทอย่างละเอียด เพ่ือนาํไปสู่การสรุปตวั

ละคร คือ ขั้นตอนสาํคญั เม่ืออ่านและวิเคราะห์บทแลว้ ผูค้ดัเลือกนกัแสดง ควรพิจารณาลกัษณะของตวัละครใน

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1. รูปลกัษณ์ภายนอก เช่น รูปร่าง หนา้ตา สีผิว เพศ อาย ุความสูง 2. สถานะทางสังคม เช่น อาชีพ 

ฐานะ ความเช่ือทางศาสนา 3. จิตวิทยา นิสัยใจคอ ทศันคติ และ 4. คุณธรรม หมายถึง ความละอายต่อบาป ความ

ยติุธรรม ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี” นอกจากน้ี  สิริวทิย ์อุปการ (2564 : สมัภาษณ์) ไดก้ล่าววา่  
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“อีกหน่ึงเทคนิคท่ีสามารถนาํมาวิเคราะห์บท เพ่ือสรุปบุคลิกลักษณะตัวละคร คือ วิธีวิเคราะห์บทด้วย 

Utah Hagen technique ม ี6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ตัวละครเป็นใคร?? ตอนนีส้ภาพของตัวละครเป็นอย่างไร ท้ังสภาพ

ร่างกายและจิตใจ และตัวละครแต่งตัวอย่างไร 2. สภาพแวดล้อม ข้อจาํกัด ของตัวละครเป็นอย่างไร ช่วงเวลาท่ี

เกิดขึน้ในบทละครเป็นช่วงไหน เช่น วนั เดือน ปี ฤดชู่วงเวลาในชีวิตของตัวละครท่ีกาํลงัเป็นไปอยู่นีเ้ป็นอย่างไร 

ตัวละครอยู่ ท่ีไหน เมืองไหน ประเทศไหน ย่านไหน อยู่ เป็นตึก หรือ บ้าน มีก่ีช้ัน ห้องไหนท่ีฉันกาํลังใช้ชีวิตอยู่   

หรือถ้าอยู่ ข้างนอกตัวอาคาร สภาพรอบๆ เป็นอย่างไรบ้าง 3. ความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นอย่างไร ท้ังความสัมพันธ์

ระหว่างตัวละครกับตัวละคร ตัวละครกับสภาพแวดล้อมหรือกับสถานท่ี  4. ตัวละครต้องการอะไร จุดประสงค์

หลักของตัวละครคืออะไร และจุดประสงค์ย่อยท่ีเกิดในแต่ละช่วงคืออะไร 5. อะไรคือ อุปสรรคและปัญหาของ

ตัวละคร อะไรท่ีทาํตัวละครไม่ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีต้องการ 6.อะไรคือส่ิงท่ีตัวละคร ต้องลงมือทาํ เพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีต้องการ 

ต้องเป็น  การกระทาํท่ีสามารถทาํได้ และมองเห็นได้ด้วยตา แสดงออกมาได้ ไม่ใช่ การน่ังเฉยๆ ใช้ความคิด หรือ

จินตนาการอยู่ในหัวเพียงคนเดียว”  

ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ การวิเคราะห์บทละครโทรทศัน์ มีหลากหลายวิธีการ เช่น การวิเคราะห์ แบบ 5W1H

การวิเคราะห์ตวัละคร 4 ดา้น และ Utah Hagen technique หลกัสาํคญั คือ ผูค้ดัเลือกนกัแสดง ตอ้งสรุปบุคลิกลกัษณะ 

ของตวัละคร แบ่งเป็นลกัษณะภายใน เช่น ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ นิสยั มุมมอง จิตวทิยาของตวัละคร การยอมรับ

จากสังคม ความตอ้งการของตวัละคร ความขดัแยง้ของตวัละคร ความสัมพนัธ์ของตวัละคร การแสดงออกของ             

ตวัละคร เป็นตน้ และลกัษณะภายนอกของตวัละคร ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง นํ้ าหนัก หน้าตา สีผิว สีผม สีตา 

ลกัษณะการแต่งตวั เป็นตน้  

การคดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ในประเทศไทย ทีมคดัเลือกนกัแสดง อาจไม่ตอ้งดาํเนินการคดัเลือก

นกัแสดงทั้งเร่ือง ผูว้า่จา้ง จะทาํแจง้รายละเอียดวา่ทีมคดัเลือกนกัแสดงตอ้งดาํเนินการหานกัแสดงในส่วนใดบา้ง 

ดงัท่ี วรายทุธ มิลินทจินดา (2564 : สมัภาษณ์) กล่าววา่ “โดยปกติ สถานีจะกาํหนด นกัแสดงหลกัมาให้ ทีมงาน

คดัเลือกนักแสดง อาจมีหน้าท่ีหานักแสดงหลกัท่ีเป็นคู่รอง คู่สอง คู่สาม หรือ นักแสดงนักแสดงสมทบหลกั 

แลว้แต่ช่องจะกาํหนด” ในขณะท่ี มารุต สาโรวาท (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวเสริมว่า “ทีมคดัเลือกนักแสดงใน

ประเทศไทย ไม่มีหนา้ท่ี เลือกพระเอก นางเอก เพราะจะถูกสถานีกาํหนดไวห้มดแลว้ โดยผูใ้หญ่ของสถานี หรือ 

บริษทัผลิตละคร ว่าจะให้ใครเล่น ทุกอย่างถูกวางแผนไว”้ ในขณะท่ี ณมน ฮีตั้น (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า      

“ทีมคดัเลือกนกัแสดง สาํคญัมาก หากเลือกนกัแสดงผิดพลาดอาจทาํใหล้ะครเกิดความเสียหาย อาจเป็นสาเหตุท่ี 

ทาํไมสถานนี จึงไดก้าํหนดพระเอก นางเอกไวใ้ห ้ทีมคดัเลือกอาจหาแต่ พระรอง นางรอง นกัแสดงสมทบหลกั 

หรือ ตวัละครท่ีจาํเป็นเท่านั้น ส่วนนกัแสดงประกอบ จะไม่มีการคดัเลือก ใชว้ธีิการเลือกจากรูปหรือวดีิโอเท่านั้น” 

นอกจากน้ี วลัลบ ประสบผล (2564 : สัมภาษณ์) ไดก้ล่าวถึงประเด็น เร่ืองการตลาดกบัการคดัเลือกนกัแสดงใน

ประเทศไทยไวว้า่  

“การคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ในประเทศไทย ต้องพิจารณากลยทุธ์ทางการตลาด บริษัทผู้ผลิต

ละครและสถานีโทรทัศน์ ต้องมีการวางแผนและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยการกาํหนดแนวทางจากท้ัง

บริษัทคู่แข่งขันและการให้ความสาํคัญกับผู้ชมเป็นหลกั เพราะความพอใจของผู้ชม หมายถึง ผลกาํไรของบริษัทท่ี

จะเกิดขึน้ จุดเร่ิมต้นท่ีการตลาดจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึน้กับผู้ชม ดังน้ัน การดัดเลือกนักแสดงละคร

โทรทัศน์ จึงจาํเป็นต้องดัดเลือกนักแสดงท่ีมช่ืีอเสียง มีผู้ ติดตามหรือท่ีเรียกว่าแฟนคลับ เพราะเป็นการตอบโจทย์

ให้ตรงกับความชอบและความต้องการของผู้ชมเป็นหลกั”  
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ทิศทางเดียวกบั วรายทุธ มิลินทจินดา (2564 : สมัภาษณ์) กล่าววา่ “การคดัเลือกนกัแสดงท่ีมีช่ือเลียงเป็น

ท่ีช่ืนชอบของผูช้ม จะมีผลต่อ rating ท่ีมีต่อละครโทนทศัน์ ผูผ้ลิตทุกคนมกัคาํนึงถึงเป็นสาํคญั เพราะยิ่งละครมี

จาํนวนคนดูมากเท่าไร sponsor ก็จะมากตามมา เพราะน่ีคือรายไดห้ลกัของบริษทัผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย” 

 จากแนวคิดขา้งตน้ ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า นักแสดงหลกั ได้แก่ พระเอก นางเอก ของละครโทรทศัน์ใน

ประเทศไทย ถูกกาํหนดจากผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจจากสถานีหรือผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ภายใตเ้ง่ือนไขทาง

การตลาดเพ่ีอตอบสนองผูช้มละครโทรทัศน์ ทาํให้เกิดรายได้จากผูส้นับสนุน (sponsor) ดังนั้น ทีมคดัเลือก

นกัแสดง อาจทาํหนา้ท่ีในการคดัเลือกตามคาํสั่งของผูว้า่จา้ง เช่น การคน้หา พระรอง นางรอง หรือ นกัแสดงสมทบ

หลกั ข้ึนกบัขอ้ตกลงของผูว้า่จา้ง ส่วนนกัแสดงสมทบ หรือ Extra จะใชก้ารคดัเลือกจากรูปหรือวิดีโอการแสดง

ของนกัแสดง เท่านั้น  

เม่ือทีมคดัเลือกกนกัแสดงไดส้รุปลกัษณะทั้งภายในและภายนอกของตวัละครท่ีตอ้งดาํเนินการคดัเลือก

แลว้ จะนาํไปสู่ขั้นต่อไป นัน่คือ ทาํแผน่ประกาศคน้หานกัแสดง (Casting Call) เพ่ือใชใ้นการประกาศหานกัแสดง

ต่อไป 

7.2 แนวคดิในการทาํแผ่นประกาศค้นหานักแสดงผ่านออนไลน์ (Casting Call for on line)  

  แผน่ประกาศคน้หานกัแสดง (Casting Call) เป็นเอกสารสาํคญัท่ีใชใ้นการเผยแพร่เพ่ือส่ือสารความตอ้งการ

ของทีมคดัเลือกนักแสดง ผ่านทาง On line ทีมงานจะส่ง Casting Call ทั้ งในกลุ่มนักแสดงอาชีพ บริษทัจดัหา

นกัแสดง (Modeling) หรือ กลุ่มโรงเรียนสอนการแสดง เพ่ือประกาศหานกัแสดงท่ีมีคุณสมบติัตรง หรือใกลเ้คียง

กบัตวัละครมากท่ีสุด ลกัษณะของ Casting Call สามารถแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ ดงัท่ี วลัลบ ประสบผล (2564 : 

สัมภาษณ์) ไดก้ล่าวว่า “การประกาศหานักแสดง มี 2 ลกัษณะ 1. แบบท่ีเป็นตวัอกัษรทั้งหมด และ 2. แบบท่ีมี               

ตวัอกัษรและรูปประกอบ ทั้งสองแบบสามารถใชไ้ดเ้หมือนกนั แต่แบบท่ี 2 จะมีรูปภาพอา้งอิงลกัษณะตวัละคร 

จะนินมใชม้ากกวา่” เช่นเดียวกบั นนัทพร แกว้อมัพร (2564 : สมัภาษณ์) กล่าววา่ “Casting Call มี 2 แบบท่ีใชก้นั 

ไดแ้ก่ แบบท่ีมีรายละเอียด เน้ือหา พร้อมรูป และแบบท่ีเป็นเน้ือหาเท่านั้น” เหมือนกบั ณมน ฮีตั้น (2564 : สมัภาษณ์) 

ไดก้ล่าววา่ “Casting Call ท่ีใชป้ระกาศในกลุ่มนกัแสดง มี 2 ลกัษณะ คือ เป็นแผน่ประกาศเหมือนโปสเตอร์ มีรูป 

รายละเอียดบุคลิกของตวัละคร อีกแบบจะไม่มีรูป แต่จะมีรายละเอียดบุคลิกตวัละครและอ่ืนๆ” 
 
 

          

             Casting Call ท่ีมีภาพบุคลิกนกัแสดงอา้งอิง                         Casting Call ท่ีมีแต่รายละเอียด  

 

จากแนวคิดขา้งตน้ ผูศึ้กษาพบวา่ ลกัษณะของแผน่ประกาศหานกัแสดง หรือ Casting Call แบ่งออกเป็น 

2 ลกัษณะไดแ้ก่ แผ่นประกาศท่ีมีลกัษณะเหมือนโปสเตอร์ มีรายละเอียดความตอ้งการของทีมคดัเลือกนกัแสดง 

โดยมีภาพอา้งอิง (Reference) ตวัละคร ในแผ่นประกาศ ในขณะท่ี อีกลกัษณะ เป็นแผ่นประกาศหานกัแสดงท่ี

ประกอบดว้ยรายละเอียดท่ีทีมงานคดัเลือกนกัแสดงตอ้งการ แต่ไม่มีภาพอา้งอิง มีเพียงตวัอกัษร (Text only) ทั้งน้ี 
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เม่ือพิจารณา Casting Call ทั้งสองลกัษณะ ผูศึ้กษาสรุปส่วนประกอบของแผ่นประกาศหานกัแสดง หรือ Casting 

Call ตอ้งประกอบไปดว้ย 1. Job Name คือ ช่ืองาน 2. Shooting Day คือ วนัถ่ายทาํของงาน 3. Media คือ ช่องทาง

ในการออกอากาศ  4. Budget คือ ค่าตอบแทน 5. Character คือ บุคลิกตวัละคร 6. Contact คือ ช่องทางการติดต่อ  

 

8. แนวคิด ข้ันตอนการคัดเลือกนักแสดงออนไลน์ (Casting On line)  

การส่ง Casting Call ทีมผูค้ดัเลือกนกัแสดงจะดาํเนินการส่งผา่นไลน์กลุ่มนกัแสดง หรือส่งตรงถึงบริษทั

จดัหานกัแสดง (Modeling) หรือ โรงเรียนสอนการแสดง นอกจากน้ี ยงัสามารถประกาศทาง Facebook, Instagram 

หรือ Twister เพ่ือเพ่ิมประสิทิภาพในการประกาศหานักแสดง เม่ือมีผูส้นใจในการเขา้รับการคดัเลือกนักแสดง

ติดต่อกลบั ทีมงานคดัเลือกนกัแสดงจะดาํเนินการรวบรวมเอกสาร เพ่ือเขา้สู่กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง On line 

วลัลบ ประสบผล (2564 : สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ “การคดัเลือกนกัแสดง ผ่าน On line มี 2 วิธี คือ การคดัเลือกจาก 

Tape Cast และ การคดัเลือกผา่นโปรแกรม Zoom หรือ Google Meet” ในขณะท่ี สิริวทิย ์อุปการ (2564 : สมัภาษณ์) 

ไดก้ล่าววา่ “การคดัเลือกนกัแสดงผา่นช่องทาง On line อาจะใหน้กัแสดงส่ง Tape Cast แลว้ผูค้ดัเลือก พิจารณาเลย 

หรือ อาจพิจารณาจาก Tape cast ก่อน หากสนใจ ค่อยเรียกมาแคสผา่น Zoom อีกที” และ ณมน ฮีตั้น (2564 : สมัภาษณ์) 

ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมวา่ “การคดัเลือกนกัแสดงในช่วงโควิดระบาด On line คือ วิธีท่ีดีท่ีสุด ประกาศผ่าน Line เพราะ

รวดเร็ว อาจให้นกัแสดงส่งรูป เทปแคสมาพิจารณาขั้นตน้ก่อน ถา้สนใจค่อยเรียกนกัแสดงมาแคสแบบ real time 

อาจใช ้Zoom หรือ Google meet หรือ อะไรก็ไดท่ี้ทีมถนดัเพ่ือจะไดพ้ดูคุยและเห็นการแสดงจริง” 

จากแนวคิดขา้งตน้ ผูศึ้กษาพบวา่ ขั้นตอนการคดัเลือกนกัแสดง ผ่านช่องทาง On line แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

ไดแ้ก่ 1. การคดัเลือกนกัแสดงโดยให้นกัแสดง ส่งคลิปการแสดง (Tape Cast) ให้ทีมงานพิจารณา 2. การคดัเลือก

นกัแสดงแบบสด (Real Time) ผา่นโปรแกรมการประชุม อาทิ Zoom หรือ Google Meet เพ่ือพดูคุยและดูทกัษะการ

แสดงของนกัแสดง นอกจากน้ี ผูศึ้กษาพบวา่ หวัใจสาํคญัในคดัเลือกนกัแสดงผา่น On line คือ การกาํหนดกระบวน 

ขั้นตอน และรายละเอียดของการคดัเลือกอยา่งเป็นระบบ เพ่ือส่ือสารกบัผูรั้บการคดัเลือกนกัแสดง ไดแ้ก่ วนั เวลา 

เอกสารท่ีตอ้งการ อาทิ รูปถ่าย คลิปแนะนาํตวั และ คลิปการแสดง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

 

 
                   

ภาพตวัอยา่ง การกาํหนดรายละเอียดการคดัเลือกนกัแสดง ผา่น On line 
 

                                               
 

ภาพตวัอยา่งใบสมคัร On line โดยใช ้Google form          ภาพตวัอยา่งกติกา การคดัเลือกนกัแสดงผา่น Zoom 
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เม่ือนักแสดงผ่านกระบวนการคดัเลือกจนกระทัง่ ผ่านเขา้สู่รอบสุดทา้ย คือ การพบ Casting Director                

เพ่ือทดสอบความสามารถของนักแสดง นักแสดงจะได้รับบทละครจากทีมงานเพ่ือทดสอบทักษะการแสดง                

หลกัสาํคญัในการเลือกบทละครเพ่ือใชใ้นการทดสอบนกัแสดง คือ ผูค้ดัเลือกนกัแสดงตอ้งเลือกซีนท่ีจะสามารถ

ทดสอบทกัษะการแสดงของนกัแสดง ไดแ้ก่ การจาํบท การตีความบท การส่ือสาร ความเขา้ใจในตวัละคร และ

ทศันคติท่ีมีต่อตวัละคร ความยาวไม่จาํกดัแต่ไม่ควรยาวมากนกั เม่ือทดสอบบทแลว้ ควรทาํสอบทกัษะการดน้สด

ของนกัแสดง (Improvisation) รวมถึง การถามทศันคติในการทาํงานของนกัแสดง (Larry Moss, 2018 : 80) ทั้งน้ี 

Casting Director จะเป็นผูพิ้จารณาในการตั้งคาํถามและใหโ้จทยเ์พ่ิมเติมกบันกัแสดง ขั้นน้ีโปรแกรมการประชุม

แบบ Real Time อาทิ Zoom หรือ Google Meet จะถูกนํามาใช้ เพ่ือสนับสนุนการทดสอบของนักแสดงตาม

รายละเอียดขา้งตน้ เช่น การดึงนกัแสดงเขา้ตามลาํดบั แบ่งห้องในการทดสอบ (Break out room) การกดบนัทึก 

การเปิดปิดเสียง การเปิดเพลงหรือภาพเพ่ือใช้ในการทดสอบทักษะการแสดงของนักแสดง เป็นต้น ดังนั้น 

นอกจากทีมงานจะมีหนา้ท่ีในการจดัลาํดบันกัแสดง รวบรวมเอกสารจาก Google form ทีมงานตอ้งมีความชาํนาญ

ในการใชโ้ปรแกรมการประชุมเป็นพิเศษเพ่ือใหก้ารทดสอบนกัแสดงสมฤทธ์ิผล 

 

9. แนวคิด ข้ันสรุปและนําเสนอผลการคัดเลือกนักแสดง (Post-Casting)  

 เม่ือ Casting Director วิเคราะห์และสรุปผลการคดัเลือกนกัแสดงเรียบร้อยแลว้ Casting Director จะทาํ

การแจง้ผลการคดัเลือกนักแสดงให้กบัฝ่ายตดัต่อ (Editor) เพ่ือทาํการตดัต่อวิดีโอการแสดงของนักแสดงท่ีถูก

คดัเลือก เม่ือวดีิโอเสร็จ Casting Director จะนดัหมายกบัผูว้า่จา้ง อาทิ ผูจ้ดัละคร หรือ ผูก้าํกบัการแสดงของละคร

โทรทศัน์เร่ืองนั้นๆ เพ่ือนาํเสนอนักแสดงท่ีผ่านการคดัเลือก วลัลบ ประสบผล (2564 : สัมภาษณ์) ไดก้ล่าวว่า                 

“ในการเตรียมนกัแสดงท่ีจะนาํเสนอ Casting Director จะทาํการเตรียมนกัแสดงสาํลองไวเ้ผื่อ เพราะหากเกิดกรณี

นาํเสนอไม่ผ่าน Casting Director จะสามารถนาํเสนอนกัแสดงท่ีเตรียมสํารองไว ้ทาํให้ไม่ตอ้งเสียเวลากลบัไป

ดาํเนินการคดัเลือกนักแสดงอีกคร้ัง”  เช่นเดียวกบั นันทพร แกว้อมัพร (2564 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “การเลือก

นกัแสดงเพ่ือนาํเสนอ ตอ้งเตรียมไว ้2-3 ลาํดบั เผื่อสาํรอง ในกรณีผูจ้ดัไม่เลือก ลาํดบั 2 และ 3 จะถูกหยิบข้ึนมา

นาํเสนอทนัที ดงันั้น ในการคดัเลือกนกัแสดง 1 ตวัละคร ควรเลือกไว ้3 คน” เหมือนกบั วรายุทธ มิลินทจินดา 

(2564 : สัมภาษณ์) กล่าวเสริมว่า “1 ตวัละคร ตอ้งเลือกไว ้2-3 คน ลาํดบั 1 2 ไม่ได ้ลาํดบั 3 ผูจ้ดัอาจเลือกก็ได ้             

อย่าลืมว่า ศิลปะเป็นเร่ืองของรสนิยม” จากแนวคิดขา้งตน้ ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า ขั้นตอนสุดทา้ยของการคดัเลือก

นักแสดง คือ การนําเสนอผลการคดัเลือกนักแสดงต่อผูว้่าจ้าง ทีมผูค้ดัเลือกนักแสดง หรือ Casting Director                 

ควรเลือกนกัแสดงไว ้3 คน ต่อ 1 ตวัละคร เพ่ือเตรียมสาํรวงในกรณีผูว้า่จา้งไม่เลือกนกัแสดงในลาํดบัท่ี 1 จะทาํให้

ทีมคดัเลือกนกัแสดงไม่ตอ้งเสียเวลากลบัไปดาํเนินการคดัเลือกนกัแสดงอีกคร้ัง 

 

10. สรุปผล 

กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง แบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ขั้นเตรียมงานก่อนการคดัเลือกนกัแสดง 

2. การคดัเลือกนกัแสดง 3. ขั้นสรุปและนาํเสนอผลการคดัเลือกนกัแสดง ทีมงานคดัเลือกนกัแสดงประกอบดว้ย    

1. ผูรั้บลงทะเบียน 2. ผูป้ระสานงาน 3. ผูก้าํกับการคดัเลือกนักแสดง 4. ผูช่้วยผูก้าํกับการคดัเลือกนักแสดง                  

5. ผูบ้นัทึกภาพน่ิง 6. ผูบ้นัทึกวดีิโอ 7. ผูต้ดัต่อวดีิโอ กลุ่มบุคคลท่ีมีอาํนาจในการคดัเลือกนกัแสดงละครโทรทศัน์ 

คือ ผูผ้ลิตละครโทรทศัน์และผูมี้อาํนาจในการวางตวัแสดงของสถานีโทรทศัน์ ภายใตเ้ง่ือนไขทางการตลาด                
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การคดัเลือกนักแสดงผ่านส่ือออนไลน์มี 2 วิธีได้แก่ 1. พิจารณาจากเทปการแสดง 2. แบบสด ผ่านโปรแกรม              

การประชุม    

 

11. ข้อเสนอแนะ 

 นอกจากการศึกษาในประเด็นกระบวนการการคดัเลือกนกัแสดงผ่านออนไลน์แลว้ อาจนาํแนวคิดใน

การคดัเลือกนกัแสดงออนไลน์ ไปประยกุตสู่์การฝึกฝนนกัแสดงหรือการกาํกบัการแสดงผา่นทางออนไลน ์
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ในรูปแบบการสอนออนไลน์ 

LEARNING THE BASICS OF ACTING THROUGH THE WORKSHOP 

ACTIVITIES IN THE FORM OF ONLINE TEACHING 

 

อาจารย์บุณฑริกา  มั่งคั่ง 
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บทคัดย่อ 

บทความเร่ืองการศึกษาการเรียนรู้พ้ืนฐานการแสดงเบ้ืองตน้ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้งในรูปแบบ

การสอนออนไลน์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเรียนรู้การเรียนออนไลนข์องนกัศึกษา กรณีศึกษากิจกรรมเวร์ิคช็

อปแอคติ้ง “วคัซีนกาย วคัซีนใจ” เพ่ืออธิบายกระบวนการจดัการเรียนออนไลน์จากกิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง 

“วคัซีนกาย วคัซีนใจ” กิจกรรมจัดให้สําหรับนักศึกษาชั้ นปี 1 สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม การศึกษาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมมีขั้นตอนการดาํเนินงานออกเป็นทั้งหมด 3 ช่วงคือ 1. ช่วง

การเตรียมจดักิจกรรม (Pre Production) 2. ช่วงการจดักิจกรรม (Production) 3. ช่วงหลงัจดักิจกรรม (Post Production) 

ผลการศึกษาพบวา่ 1. กิจกรรมเวร์ิคช็อปแอคติ้ง “วคัซีนกาย วคัซีนใจ” ใหต้วามรู้พ้ืนฐานดา้นการส่ือสารกบัตวัเอง

ให้นั้นเป็นทั้งเร่ืองสุขและเร่ืองทุกขข์องตวัเองการดว้ยการรู้จกัเปิดใจตนเอง 2. การฝึกฝนกาํหนดลมหายใจสร้าง

สมาธิ “วคัซีนกาย วคัซีนใจ” สร้างความเช่ือมัน่ความเขม้แขง็ในจิตใจ ทาํใหเ้กิดการส่ือสารดา้นการแสดงละครใน

ลกัษณะแสดงการกระทํา 3. การสร้างความเช่ือ การรู้จักตนเอง ร่างกาย (body) และจิตใจ (mind) เพ่ือสร้าง                 

ความไวใ้จ เพราะนกัแสดงตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงใหแ้ก่ผูช้ม 4. แนวคิดทฤษฎี

การส่ือสารภายในบุคคล(IntrapersonalCommunication)แต่ละบุคคลมีการส่ือสารภายในตนเอง   

 

คาํสําคญั: การแสดง กิจกรม การเรียนออนไลน ์

 

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 

 สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 อยา่งต่อเน่ือง อนัส่งผลกระทบใหส้ถานศึกษายงัคงไม่สามารถเปิด

การเรียนการสอนได ้มิใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น  แต่ละประเทศจึงต่างตอ้งหาแนวทางใหก้ารเรียนการสอนยงัคง

เดินหนา้ต่อไป เหตุเพราะยงัเปิดการเรียนการสอนแบบปรกติไม่ได ้โดยสถานศึกษาจะกลบัมาเปิดการเรียนการ

สอนไดเ้ม่ือการระบาดโควิด19 เร่ิมซาลง  ทั้ งน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดถ้อดบทเรียนการจดัการศึกษาเพ่ือรับมือ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกท่ีผ่านมา ทาํให้ตอ้งคิดหารูปแบบการจัดการเรียน                 

การสอนท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา เพราะในแต่ละพ้ืนท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคท่ีแตกต่างกันตามท่ี                 

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  กําหนด ดังนั้ น 

กระทรวงศึกษาธิการ จะไม่กาํหนดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพ่ือใหทุ้กสถานศึกษาจดัการเรียนการสอนเหมือนกนั

ทั้งหมด โดยไดต้่อยอดรูปแบบ การจดัการเรียนการสอนเป็น 5 รูปแบบ เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกบั

การแพร่ระบาดระลอกใหม่น้ี คือ 1. On-site เรียนท่ีสถานศึกษา โดยมีมาตรการเฝ้าระวงัตามประกาศของศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 2. On-air เรียนผา่นมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV 3. On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ                          

4. On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ 5. On-hand เรียนท่ีบ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน                     

ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใชว้ธีิอ่ืนๆ เช่น วทิย ุเป็นตน้ (ท่ีมา: www.thairath.co.th/25 พ.ค.2564)   

 ดงันั้นวงการการศึกษา ทั้งในไทยและต่างประเทศ มีการนาํระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เขา้มาปรับใช ้

(Gun Aieminthra, 2020) ผา่นทางออนไลน์ดว้ยเคร่ืองมือทนัสมยัต่างๆ เช่น 1. ผูส้อนสามารถบนัทึกวดีิโอการสอน

ของตนแล้วแจกจ่ายให้ผูเ้รียนผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud Storage) ด้วย Google Drive หรือ 

Microsoft One Drive หรือ Microsoft Stream แลว้จาํกดัสิทธิการเขา้ถึงของผูเ้รียน 2. ผูส้อนสามารถถ่ายทอดสด 

การสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ดว้ย Microsoft Teams หรือ Google Meet 3. ผูส้อนสามารถ

สร้างและใชง้านห้องเรียนออนไลน์ (E-Classroom) ดว้ย Microsoft Teams หรือ Google Classroom ซ่ึงเคร่ืองมือ

ทั้งคู่มีคุณลกัษณะท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น การแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน การสนทนา               

การสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรือสั่งการบา้น การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ และการให้

คะแนน เป็นตน้ 4. ผูส้อนสามารถสร้างและทาํเอกสารการสอน เอกสารต่างๆ รวมไปถึงการจดัเก็บขอ้มูลและ 

แลกเปล่ียนไฟล์ขอ้มูลกันด้วย Microsoft Office 365 หรือ Google Drive 5. ผูส้อนสามารถใช ้Microsoft Teams  

ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีมีคุณลกัษณะสําหรับส่ือสารระดบัองค์กร เช่น การสร้างกลุ่มงาน การสนทนากลุ่ม วางแผนงาน 

ติดตาม ความคืบหนา้ และการนดัหมาย เป็นตน้ 6. ผูส้อนสามารถสอนสดออนไลน์ผา่นระบบวดีิโอคอนเฟอเรนซ์ 

(Video Conference) ด้วย Microsoft Teams หรือ Google Meet เป็นตน้ (Office of Computer Services (KMITL), 

2020) ทั้ งน้ียงั มีเคร่ืองมือและโปรแกรมต่าง ๆ อีกมากมายท่ีถูกพฒันาข้ึนและได้รับ ความนิยมในการใชง้าน

สําหรับการเรียนการ สอนการประชุมต่าง อาทิเช่น 1) โปรแกรม Cisco Webex Meeting 2) โปรแกรม Google 

Hangout 3) Facebook Live 4) โปรแกรม Zoom เป็นตน้  

http://www.thairath.co.th/25
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Zoom Meeting คือ แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ (Video Conference Platform) ท่ีไดรั้บความนิยม

หลงัจากท่ีเกิดการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 โดย Zoom Meeting นั้นมีฟังก์ชนัการใชง้านทั้งการประชุม

ออนไลน์ แชทผ่านขอ้ความ และยงัมีลูกเล่นอ่ืน ๆ อย่างเช่น การแชร์หน้าจอจากอุปกรณ์นั้น ๆ (Share Screen), 

การเปล่ียนภาพพ้ืนหลงัขณะประชุมได ้(Change Background), การอดัวดีิโอขณะประชุมได ้(Record Video) ฯลฯ 

โดย Zoom Meeting ใชง้านไดบ้นคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบติัการ Windows OS, macOS, สมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ 

iOS และ Android ส่วนการใชง้านแอป Zoom แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1.Zoom Basic รองรับการใชง้านสูงสุด 100 

คน ใชง้านได ้40 นาทีต่อการประชุม 1 รอบ เหมาะสาํหรับการประชุมขนาดเล็ก ประชุมกลุ่มยอ่ยท่ีใชง้านไม่นาน

นกั 2.Zoom Pro รองรับการใชง้านสูงสุด 300 คน ใชง้านได ้24 ชัว่โมงต่อการประชุม 1 รอบ เหมาะสาํหรับการจดั

ประชุมขนาดใหญ่ ประชุมระดบับริษทัองคก์ร หรือกิจกรรมออนไลน์อ่ืนๆ เช่น  คอนเสิร์ตออนไลน์, Live Stream 

ท่ีมีความยาวเกิน 1 ชั่วโมง (www.thaiware.com/9 ต.ค.2564) โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

Meeting เป็นท่ียอมรับของสถาบนัการศึกษา และองคก์รทัว่โลก รวมถึงใชเ้รียนออนไลน์ไดไ้ม่สะดุด วธีิการเขา้ใช้

งาน Zoom Meeting ทาํไดง่้าย ทั้งจากในมือถือ และคอมพิวเตอร์ 

ดงันั้น สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม จึงไดจ้ดัให้มีการจดัการเรียน               

การสอน การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม เวร์ิคช็อปแอคติ้ง “วคัซีนกาย วคัซีนใจ” ในรูปแบบการสอนออนไลนโ์ปรแกรม 

Zoom สําหรับนกัศึกษาชั้นปี 1 ซ่ึงเป็นการเรียนความรู้พ้ืนฐานดา้นการแสดง ในการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้

ศึกษาตามแผนการเรียน เพ่ือจะเป็นแนวทางในการ จดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และลดความ แตกต่าง

ระหว่างผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถมีโอกาส พฒันาตนเอง ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดการศึกษาจนครบ

หลกัสูตร 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการเรียนรู้การเรียนออนไลน์ของนักศึกษา กรณีศึกษากิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง “วคัซีน

กาย วคัซีนใจ”  

2. เพ่ืออธิบายกระบวนการจดัการเรียนออนไลน์จากกิจกรรมเวร์ิคช็อปแอคติ้ง “วคัซีนกาย วคัซีนใจ” 

 

3. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

การจดัการเรียนการสอนออนไลน์  

กฤษณา สิกขมาน (2554) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี                    

การออกแบบ การเรียนการสอนไวอ้ย่างเป็นระบบ มีการกาํหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายการจดัการเรียน                    

การสอนไวอ้ย่างชดัเจน จัดการเรียน การสอนตามหลกัทฤษฎีทางการศึกษา หลกัการเรียนการรู้และจิตวิทยา

การศึกษา การถ่ายทอดความรู้ การนาํเสนอเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และถ่ายทอดกลยทุธ์การสอน

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงในปัจจุบนัเนน้ไปท่ีการใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

จึงทาํให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและเรียนรู้โดยไม่จาํกดัสถานท่ีและเวลา เน้ือหาบทเรียนของอีเลิร์นน่ิงจะอยู่ใน

รูปแบบส่ือผสมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Multimedia)  ซ่ึงออกแบบไว้ในลักษณะ ซอฟต์แวร์รายวิชา 

(Courseware) ประกอบดว้ยส่ือผสม ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และท่ีสาํคญั คือ ผูเ้รียน สามารถ

โตต้อบกบับทเรียนและผูส้อนได ้การบริหารจดัการอีเลิร์นน่ิงใช้ซอฟตแ์วร์ประเภทบริหารจดัการการเรียนรู้ 

http://www.thaiware.com/9%20%E0%B8%95.%E0%B8%84.2564
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(Learning Management System : LMS) ทําหน้าท่ีในการบริหารจัดการอย่างอัตโนมัติเกือบทุกขั้นตอนแทน                  

การปฏิบติัดว้ยมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนจนถึงขั้นตอนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 

ผูศึ้กษาเล็งเห็นว่าการโตต้อบกันได้ของการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์น้ีเป็นส่ิงท่ีตอบสนอง

กิจกรรมคร้ังน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะรูปแบบกิจกรรมตอ้งการการตอบรับอยา่งทนัท่วงที แต่ขอ้ควรระวงั คือ สัญญาณ

อินเทอร์เน็ตของผูเ้รียน และสถานท่ีท่ีผูเ้รียนอาศยัอยูซ่ึ่งอาจจะกลายเป็นอุปสรรคของการเรียนการสอนได ้

ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึง คือโครงเร่ืองจะอยูห่่างจากตวัละครไม่ได ้เพราะโครงเร่ืองท่ีดีควรสร้างข้ึนมาจาก

การกระทาํและลกัษณะนิสัยของตวัละคร และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ขณะท่ีตวัละครก็จะไม่มีความหมายอะไรเลย

หากไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงเร่ือง บทละครท่ีดีนั้นจึงจาํเป็นจะตอ้งมีทั้งโครงเร่ืองท่ีดี และการวางตวัละครท่ี

เหมาะสม นพมาส แววหงส์ อธิบายวา่เราสามารถวิเคราะห์ตวัละครไดโ้ดยพิจารณาลกัษณะของตวัละครจากดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

1. รูปลกัษณ์ภายนอก ซ่ึงหมายถึงรูปร่างหนา้ตา เพศ  อาย ุความสูงตํ่าดาํขาว กิริยาอาการ 

2. สถานะทางสังคม ซ่ึงหมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเช่ือทางศาสนา ความเก่ียวพนัในครอบครัว และ

สงัคมแวดลอ้ม 

3. จิตวิทยา ซ่ึงรวมถึงภูมิหลงัท่ีมีส่วนกาํหนดนิสัยใจคอ ทศันคติ ความปรารถนาในส่วนลึก ความชอบ

ความเกลียด 

4. คุณธรรม ซ่ึงหมายถึงสาํนึก และความละอายต่อบาป ความยติุธรรม ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี 

การวิเคราะห์ตวัละครจะทาํให้นกัแสดงไดรู้้จกัตวัละครในทุกๆแง่มุมและสามารถเป็นแสดงตวัละคร

เหล่านั้นได ้และกิจกรรมในคร้ังน้ีก็มีจุดประสงคใ์หผู้เ้รียนไดรู้้จกัวเิคราะห์ตนเองและวเิคราะห์เพ่ือนเช่นกนั 

ละครประยุกต์ หรือ Applied Theatre 

คาํวา่ “ละครประยกุต”์ กลายเป็นคาํศพัทเ์กิดใหม่และเร่ิมมีนกัวิชาการดา้นศิลปะการละครใชค้าํคาํน้ีเพ่ิม

มากข้ึน ผูท่ี้ผลกัดันและพยายามสร้างคาํนิยาม คาํจาํกัดความ และพยายามสร้างพ้ืนท่ีในทางวิชาการสําหรับ 

Applied Theatre หรือแปลเป็นไทยว่าแบบตรงตวั ก็คือ “ละครประยกุต”์ ผูส้ร้างศพัท์และนิยามศพัท์คาํน้ีข้ึนมา

ไดแ้ก่ ดร.ฟิลิป เทเลอร์  มีการใชค้าํวา่  “ละครประยกุต”์ เพ่ิมมากข้ึน และบางคร้ังคาํน้ีครอบคลุมลกัษณะของละคร

นอกกรอบ หรือละครท่ีไม่เป็นตามแบบฉบบั ท่ีจริงแลว้ ละครประยกุตน่์าจะเป็นเพียงวิธีการของการนาํละครไป

ใชใ้นกิจการ กิจกรรมท่ีแตกต่างไปจากละครตามแบบฉบบั และอาจเป็นคาํท่ีรวมพวก  รวมกลุ่มกิจกรรมละครท่ีมี

จุดมุ่งหมายท่ีหลากหลาย และรูปแบบท่ีแตกต่างเหล่าน้ีไวใ้นล้ินชกัเดียวกนั 

Helen Nicholson (2000) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ ละครประยกุตห์รือ Applied Theatre เอาไวว้า่เป็น  

คาํศพัท์จดัหมวดหมู่เร่ืองของการนาํศิลปะการละครไปประยุกต์ใช ้เพ่ือจุดประสงค์อ่ืนๆ อนันอกเหนือไปจาก                

การให้ความบนัเทิงเพียงอย่างเดียว  แมจ้ะเป็นคาํศพัท์ท่ีใหม่แต่ก็ครอบคลุมถึงวิธีการนาํศิลปะการละครไปใช้             

นอกกรอบละครตามแบบฉบบั  ละครประยุกต์จึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากข้ึนเร่ือย ๆ  และมกัถูกนาํไปใชเ้พ่ือ                

การพฒันาบุคคล  ชุมนุมและสังคมในแต่ละดา้นยกตวัอย่างเช่น การนาํละครไปประยุกต์ใชเ้พ่ือการพฒันา ผูมี้             

ส่วนร่วมในกิจกรรมในโรงเรียน ละครในคุก ละครเพ่ือการรณรงค์สุขภาพ  ละครบาํบดัดา้นจิตวิทยา และละคร

เพ่ือการศึกษา เป็นตน้ โดยผูเ้ขียนได้นําหลกัการการแสดง และละครประยุกต์ดังกล่าวเขา้มาเพ่ือศึกษาและ                     

หาแนวทางท่ีจะเช่ือมโยงใหศิ้ลปะการแสดงสามารถเป็นประโยชน์และถูกนาํไปใชใ้นอาชีพน้ีได ้
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 ผูศึ้กษาเลือกทฤษฎีละครประยกุต์มาใชใ้นคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเล็งเห็นแลว้ว่ากิจกรรมในคร้ังน้ีไม่เน้นท่ีตวั

ผูเ้รียนตอ้งเล่นละครไดเ้ป็นหลกั แต่เน้นท่ีผูเ้รียนจะไดรู้้จกัตนเองมากข้ึน อีกทั้งไดรู้้จกัเพ่ือนใหม่ๆ เพ่ือการอยู่

ร่วมกนัไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 

แนวคดิเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ของละครกบัชีวติมนุษย์ 

การศึกษาศิลปะการละครเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนอยา่งไร หนงัสือเรียนศิลปะการละครเบ้ืองตน้ 1-2 ตอนท่ี 1 

(เร่ืองเดิม: 7-9) อธิบายว่าการศึกษาวิชาศิลปะการละคร คือการศึกษาให้เขา้ใจชีวิตมนุษย ์ปฏิกิริยาท่ีมนุษยมี์ต่อ

สภาพแวดลอ้ม ปัญหาเฉพาะหน้า ธรรมชาติ กฎเกณฑท์างสังคม ตลอดจนมนุษยด์ว้ยกนัซ่ึงนาํไปสู่ความเขา้ใจ

ตนเอง และผูอ่ื้น การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีควรเป็นผลท่ีไดรั้บจากวิชาศิลปะการละคร เพราะการศึกษาวิชาน้ี คือ                

การคน้หาความจริง หลกัปรัชญาและแนวทางชีวติท่ีเห็นไดจ้ากการแสดงออกของมนุษยทุ์กยคุทุกสมยัในรูปของ”

ละคร 

การศึกษาวิชาศิลปะการละคร ถา้ทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งก็น่าจะเกิดประโยชน์อยา่งมากสาํหรับเยาวชนซ่ึงอยู่

ในวยัท่ีพฒันาความคิดอ่าน รสนิยม จิตใจ และความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ การอ่านบทละคร ถา้จะอ่านให้

เขา้ใจลึกซ้ึง ผูอ่้านตอ้งขวนขวายหาความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นประวติัศาสตร์ ปรัชญา สังคม ภาษาและวรรณคดี 

มิฉะนั้นความเขา้ใจจะอยูใ่นวงแคบ หรืออาจอ่านละครบางเร่ืองไม่เขา้ใจเลย ในขณะเดียวกนับทละครสมยัต่างๆ 

จะสะทอ้นแนวโนม้ของความคิด ความเช่ือ และรสนิยมของสมยันั้นๆ ซ่ึงเม่ืออ่านบทละครของสมยัใดก็ยอ่มช่วย

ใหเ้ขา้ใจปฏิกิริยาของมนุษยท่ี์มีต่อสงัคมและสภาพแวดลอ้มของสมยันั้น ดงันั้นผูอ่้านจึงสามารถหาความรู้ทางดา้น

ประวติัศาสตร์ ปรัชญา และสังคมจากบทละครได ้ศิลปะในดา้นการแสดงก็เช่นเดียวกนั ถา้ไดรั้บการฝึกฝนอยา่ง

ถูกวิธี ก็จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ทั้ งทางตรงและทางออ้ม คือ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกั                

การแสดงออก การพูด การวางตวัในท่ีชุมชนอยา่งถูกตอ้งแลว้ ศิลปะของการแสดงยงัส่งเสริมความสามารถ และ

จินตนาการในทางสร้างสรรค ์ตลอดจนความสนใจในมนุษย ์และธรรมชาติแวดลอ้ม ทาํให้สามารถเขา้ใจ และ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้ซ่ึงจะช่วยใหเ้ยาวชนเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี สตานิสลาฟสกี (Stanislavsky) ผูเ้ขียน

ตาํราวา่ดว้ยการแสดงท่ีสาํคญักล่าววา่ ครูท่ีดีท่ีสุดของการแสดงก็คือชีวิตและธรรมชาติของมนุษย ์ในการฝึกหัด

นกัแสดงของเขา สตานิสลาฟสกีไม่ยอมให้ผูใ้ดเลียนแบบนักแสดงอ่ืนไม่ว่าจะเก่งกาจแค่ไหน  เขาใชว้ิธีสอนให้

นักเรียนการแสดงรู้จกัสังเกตธรรมชาติของมนุษยใ์นความเป็นจริง และนาํเอาความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการแสดง 

แทนท่ีจะตกแต่งกิริยา ตีสีหน้า ยกมือยกไมต้ามแบบฉบับละครเก่า ฉะนั้น เม่ือนักแสดงตอ้งการแสดงบทใด                     

ก็จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ให้เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึงนิสัย อารมณ์ จิตใจ รสนิยม และปฏิกิริยาตอบโตข้องตวัละครท่ีมีต่อ

เหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มท่ีบทละครกาํหนดให้  การ “ตีบทแตก” หรือเขา้ใจบทท่ีจะแสดงอยา่งดีวา่ตนเป็น

ใคร มีความตอ้งการอะไรบา้ง มีนิสัยอยา่งไร การศึกษาระดบัใด รสนิยมอยา่งไร มีความสัมพนัธ์กบัตวัละครอ่ืนๆ

ทั้งท่ีปรากฏและไม่ปรากฏตวับทเวทีอย่างไรบา้งนั้น ก็คือความสามารถท่ีจะสวมวิญญาณของตวัละครในเร่ือง

สามารถ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ได ้ซ่ึงนอกจากจะนาํไปสู่การแสดงท่ีสมจริง และเป็นธรรมชาติแลว้ ยงัฝึกให้

นักแสดงคนนั้นเกิดอุปนิสัยท่ีพยายามเขา้ใจผูอ่ื้น คน้หาเหตุผลของการกระทาํ และไม่ตดัสิน หรือประณามใคร

อย่างรวดเร็วโดยใชต้นเองเป็นบรรทดัฐาน  ลกัษณะนิสัยเช่นน้ีจะช่วยทาํให้เยาวชนเป็นผูมี้ใจกวา้ง เห็นใจผูอ่ื้น                 

มีเหตุมีผล และมีความสนใจท่ีจะแสวงหาความจริงเก่ียวกบัมนุษยแ์ละชีวิต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต 

และการคบหาสมาคมกบัผูอ่ื้นเป็นอนั 
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เน่ืองจากกิจกรรมคร้ังน้ีเนน้หลกัไปท่ีการรู้จกัตนเองและผูอ่ื้น ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงตอบโจทยข์องการทาํ

กิจกรรมน้ี เพราะจะทาํให้ผูเ้รียนรู้จกัการวางตวั การส่ือสาร การแนะนาํตวั การเปิดใจ และรวมถึงการการอยูร่่วมกนั 

กบัผูอ่ื้นอีกดว้ย 

อุมาสวรรค ์ชูหา และคณะ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการใช ้แอปพลิเคชัน่ Zoom 

cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบติัการผดุงครรภ ์โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน

ต่อการใชง้านแอปพลิเคชัน่ Zoom cloud meeting ช่วยสอนใน รายวชิาปฏิบติัการผดุงครรภ ์ท่ี มหาํวทิยาลยัเอกชน

แห่งหน่ึงใน จงัหวดัปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive research design) กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษา               

ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบติัการผดุงครรภ ์จาํนวน 64 คน เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไป 

แบบประเมินความพึง พอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการสอนผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting                         

ทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมงรวมทั้งส้ิน 6 สัปดาห์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Descriptive Statistic 

พบวา่ ความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชัน่ Zoom ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นกัศึกษามีความรู้สึก เสมือนได้

เรียนจริงภายในห้องเรียนมีค่าเฉล่ีย 4.61±0.49 รองลงมาคือความพึงพอใจด้านสามารถ 19 ทบทวนการเรียน               

การสอน ได้ตามท่ีตอ้งการมีค่าเฉล่ีย 4.59±0.49แสดงให้เห็นว่าการใชง้าํน แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting              

ช่วยสอนในรายวชิาปฏิบติัการผดุงครรภท์าํใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นนกัศึกษามี

ความรู้สึกเสมือนไดเ้รียนจริงภายในหอ้งเรียนมีคํ่าเฉล่ียสูงสุด 

Zoom Meeting คือ แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ (Video Conference Platform) ท่ีไดรั้บความนิยม

หลงัจากท่ีเกิดการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 โดย Zoom Meeting นั้นมีฟังก์ชนัการใชง้านทั้งการประชุม

ออนไลน์ แชทผ่านขอ้ความ และยงัมีลูกเล่นอ่ืน ๆ อย่างเช่น การแชร์หน้าจอจากอุปกรณ์นั้นๆ (Share Screen),                

การเปล่ียนภาพพ้ืนหลงัขณะประชุมได ้(Change Background), การอดัวิดีโอขณะประชุมได ้(Record Video) ฯลฯ 

โดย Zoom Meeting ใชง้านไดบ้นคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบติัการ Windows OS, macOS, สมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ 

iOS และ Android ก่อนท่ีจะใชง้านแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ Zoom Meeting นั้นจะตอ้งมีอีเมลสําหรับสมคัร

บญัชีผูใ้ชง้าน (User Account) และการเขา้สู่ระบบ (Login) ให้เรียบร้อยเสียก่อนโดยขั้นตอนแรกของการสมคัร 

Zoom Meeting ก็เร่ิมจากการเปิด โปรแกรมเปิดเวบ็ หรือ เวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) (สามารถในคอมพิวเตอร์

หรือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตใด ๆ ก็ได)้ แลว้พิมพเ์ขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์zoom.us จากนั้นใหก้ดปุ่มสีส้มบริเวณมุมขวาบน

ท่ีเขียนวา่ "Sign Up, It's free" จากนั้น ให้ใส่ขอ้มูลวนัเกิดและอีเมลของเราลงไป หรือจะเลือกเขา้สู่ระบบ (Login) 

ดว้ยบญัชีผูใ้ชง้านของ Google หรือ Faceboook และ SSO ก็ได ้แต่ถา้สมคัรดว้ยอีเมลจากค่ายอ่ืนๆ ก็เขา้ไป เปิดการ

ใชง้าน (Activate) หรือคลิกลิงก์ท่ีทาง Zoom ส่งอีเมลมาให้ดว้ย หลงัจาก Activate ในดว้ยอีเมลแลว้ จะตอ้งกรอก

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เช่น ช่ือ นามสกุล และตั้งรหัสผ่าน (Password) สาํหรับ การเขา้สู่ระบบ (Login) ในภายหลงั เสร็จ

แลว้ก็กด "ปุ่ม Continue" สีนํ้ าเงินดา้นล่างไดเ้ลย เพ่ือดาํเนินการต่อ ปิดทา้ยดว้ยการเชิญ (Invite) เพ่ือนๆ ท่ีไม่ได้

สมคัร Zoom Meeting มาใชง้านประชุมดว้ยกนั แต่ถา้ยงัไม่สะดวกก็สามารถท่ีจะกดขา้มหรือใชง้านอ่ืนๆ ไปก่อนก็

ได ้(www.thaiware.com/9 ต.ค.2564) 

 

 

 

 

 

https://software.thaiware.com/download/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
http://www.thaiware.com/9%20%E0%B8%95.%E0%B8%84.2564
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4. การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม เวิร์คช็อปแอคติง้ วคัซีนกาย วัคซีนใจ  
 4.1 กจิกรรม เวร์ิคช็อปแอคติง้ วคัซีนกาย วคัซีนใจ   

 กิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง วคัซีนกาย วคัซีนใจ เป็นกิจกรรมท่ีจดัเพ่ือสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาส่ือสาร

การแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 

5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-18.00 น. โดยแบ่งขั้นตอนการดาํเนินงานออกเป็นทั้งหมด 3  ช่วง ดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ช่วงการเตรียมจดักิจกรรม (Pre Production) 

4.1.2 ช่วงการจดักิจกรรม (Production) 

4.1.3 ช่วงหลงัจดักิจกรรม (Post Production) 

4.1.1 ช่วงการเตรียมจดักจิกรรม (Pre Production) 

สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศสาตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม เปิดรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ ประจาํปี

การศึกษา 2563 การปรับความรู้พ้ืนฐานดา้นการแสดงมีความจาํเป็นอย่างมาก เพ่ือให้นักศึกษาไดพ้ฒันาความรู้ 

เพ่ิมทกัษะการแสดง การแสดงส่ือสารอารมณ์ การฝึกสมาธิ เสริมสร้างความมัน่ใจตนเอง โดยมีนกัศึกษาชั้นปี 1 

เขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 100 คน  และมีนักศึกษาชั้นปี 2 ทาํหน้าท่ีเป็นผูช่้วยสอน ดาํเนินการสอนโดย อาจารย์

บุณฑริกา มัง่คัง่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมการแต่งกายชุดท่ีสวมใส่สบาย เตรียมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือ

คอมพิวเตอร์ ท่ีติดตั้งโปรแกรมและศึกษาวธีิการเขา้ใชง้าน Zoom Meeting  

4.1.2 ช่วงการจดักจิกรรม (Production) 

ผูศึ้กษาเร่ิมตน้ดว้ยการแนะนาํตนเอง และทีมงานกบันกัศึกษาทั้งหมดเพ่ือเป็นจุดเร่ิมตน้ใหน้กัศึกษา

เปิดใจมากข้ึน รู้สึกคุน้เคยมากข้ึน หลงัจากนั้นผูศึ้กษาจึงอธิบายวา่กิจกรรมการเรียนการแสดงเป็นนเคร่ืองมือของ

นกัแสดง ร่างกาย(body) และจิตใจ(mind) เพ่ือฝึกความพร้อม ดว้ยการมีสมาธิรู้จกัตนเอง การฝึกจิตใจดว้ยตนเอง 

เพ่ือสามารถไปสู่การเรียนรู้บทบาทของตวัละคร ซ่ึงเป็นขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักแสดง ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม  

ดงัน้ี 

- กิจกรรมท่ีหน่ึง นัง่หลบัตาใหมี้สมาธิอยูก่บัตนเอง เพ่ือกาํหนดลมหายใจของตนเอง เพ่ือกาํหนด 

สงัเกตุจิตใจของตนเอง ขอ้สงัเกตุตอ้งมีกรหายใจของตนเองท่ีถูกตอ้งตือ การหายใจเขา้ทอ้งป่อง อกตั้ง การหายใจ

ออกทอ้งแฟบ อกผ่อน เพราะการขบัเคล่ือนลมหายใจนั้นสําคญัต่อการแสดง จากนั้นหายใจเขา้นับหน่ึง หายใจ

ออกนบัสอง นบัเลขไปจนถึงหา้สิบ ฝึกการผอ่นคลายเพ่ือฝึกสมาธิใหอ้ยูก่บัตวัเองมากข้ึน  

- กิจกรรมท่ีสอง นัง่หลบัตาให้มีสมาธิอยูก่บัตนเอง กาํหนดหายใจเขา้นบัหน่ึง หายใจออกนบั

สอง นบัเลขไปจนถึงสิบ แลว้ค่อยๆ ลืมตา จากนั้นใหผู้เ้รียนเขา้ไลน์กลุ่มอ่านคาํถาม พร้อมตอบคาํถาม หลงัจากนั้น

ใหห้ายใจเขา้นบัหน่ึง หายใจออกนบัสอง นบัเลขไปจนถึงส่ีสิบ เม่ือครบส่ีสิบเรียบร้อย ใหส้งัเกตตนเอง ต่อจากนั้น

ให้คุยกบัอวยัวะของตนเอง ตั้งแต่หัวจรดเทา้ เช่น คุยกบัเส้นผม ฟังวา่เส้นผมตอบกลบัไหม ตอบกลบัวา่อยา่งไร, 

คุยกบัหนา้ผากวา่เหน่ือยไหม, คุยกบัคิ้ว คิ้วเป็นอยา่งไร, คุยกบัดวงตา ดวงตาเหน่ือยไหม, คุยกบัจมูกวา่จมูกหายใจ

เป็นอย่างไรบา้ง, คุยกบัริมฝีปากตนเองว่าเราใชริ้มฝีปาก พูดเยอะแค่ไหนแต่ละวนั, คุยกบัฟันว่าการใชฟั้นเค้ียว

อาหารเยอะมากแค่ไหน, คุยกับล้ินว่าการรับรสอาหารอะไรบา้งในวนัน้ี, คุยกับคอว่าวนัน้ีคอเหน่ือยและเม่ือย              

มากไหม, คุยกบัหัวไหล่วา่ในแต่ละวนัหวัไหล่ทาํอะไรบา้ง, คุยกบัแขนวา่แขนทาํหนา้ท่ีอะไรบา้ง, คุยกบัมือวา่ใน

แต่ละวนัใชมื้อหยบิจบัอะไรบา้ง, คุยกบัหนา้อกวา่การหายใจตอนน้ีเป็นอยา่งไร, คุยกบัทอ้งวา่วนัน้ีทอ้งหิวไหมได้

กินอะไรบา้ง, คุยกบัหลงัวา่หลงัเม่ือยบา้งไหมนอนทบัหลงัทุกวนัหลงัเจ็บบา้งไหม, คุยกบัตน้ขาจนไปถึงสะโพก, 

คุยกบัหวัเข่าวา่หวัเข่าทาํงานเหน่ือยไหม, คุยกบัขาช่วงดา้นล่างวา่ขาเม่ือยหรือเปล่า, คุยกบัตาตุ่มวา่เจ็บไหมท่ีนัง่ทบั
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ตาตุ่มบ่อยๆ, คุยกบัเทา้วา่เทา้เม่ือยไหมวนัน้ีเดินชา้หรือเดินเร็วไปไหม ลาํดบัต่อไปใหส้ลบัคุยกบัอวยัวะของตนเอง 

ตั้งแต่เทา้จรดหวั เม่ือทาํคุยกบัอวยัวะครบเสร็จส้ินแลว้ ให้ทาํกิจกรรมกาํหนดลมหายใจตนเอง  หายใจเขา้นบัหน่ึง 

หายใจออกนบัสอง นบัเลขไปจนถึงสามสิบ แลว้ค่อยๆ ลืมตา จากนั้นเขา้ไลน์กลุ่มเพ่ืออ่านคาํถาม พร้อมตอบคาํถาม 

กิจกรรมท่ีสอง มีความสอดคลอ้งแนวคิดทฤษฎีละครประยุกต์ ผูศึ้กษาเล็งเห็นแลว้ว่ากิจกรรมในคร้ังน้ีไม่เนน้ท่ี              

ตวัผูเ้รียนตอ้งเล่นละครไดเ้ป็นหลกั แต่เนน้ท่ีผูเ้รียนจะไดรู้้จกัตนเองมากข้ึน อีกทั้งไดรู้้จกัเพ่ือนใหม่ๆ เพ่ือการอยู่

ร่วมกนัไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 

- กิจกรรมท่ีสาม นัง่หลบัตาให้มีสมาธิอยูก่บัตนเอง กาํหนดหายใจเขา้ใหน้บัหน่ึง หายใจออก

ใหน้บัสอง โดยนบัเลขไปจนถึงสามสิบ พร้อมคุยกบัร่างกายทุกส่วนของเราวา่ทาํงานเป็นอยา่งไรบา้ง อวยัวะต่างๆ 

มีความสามคัคีกนัมากนอ้ยเพียงใด การใชร่้างกายในแต่ละส่วนเป็นอยา่งไรบา้ง ร่างกายในแต่วนัหรือบางวนัมี

อาการเจ็บปวดตรงโนน้ตรงน้ีอยูใ่ช่หรือไม่ คุยกบัร่างกายวา่ร่างกายท่ีอยูก่บัเรา นั้นไม่เคยท้ิงเราไปไหน ดงันั้นเรา

จะอยูอ่ยา่งไรกบัร่างกายของเราให้ยาวท่ีสุด  เราอยากบอกอะไรกบัร่างกาย เช่น ขอโทษร่างกาย ขอบคุณร่างกาย 

จากนั้นให้ฟังว่าร่างกายตอบกลบัมาอยา่งไร พร้อมกบัยกมือขวาวางไวท่ี้หนา้อก เพ่ือรับรู้ถึงลมหายใจท่ีเตน้อยู่ 

โดยรู้สึกวา่ เราดูแลหัวใจเราดีแค่ไหน เคยไดก้ลบัมาคุยกบัหัวใจของตนเองบา้งไหม กลวัคนอ่ืนไม่รัก เราไปรัก 

คนอ่ืนมากกวา่หวัใจของเราหรือเปล่า ถามตวัเองวา่ เรารักหวัใจเราแค่ไหน จากนั้น 

- ขั้นการเยียวยาตนเอง หากเกิดความรู้สึกอะไรอยา่ปิดกั้น ถา้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดตรงไหน 

จงปล่อยออกมา ต่อจากน้ีให้เราจงรักตวัเองให้มากข้ึน  จากนั้นพยายามลองสัมผสัเขา้ไปให้ถึงการเตน้ของหัวใจ 

พร้อมบอกกบัหวัใจวา่เราจะดูแลหวัใจใหม้ากข้ึน รักตวัเองใหม้ากข้ึน ดูแลคนอ่ืนใหน้อ้ยลง จากนั้นลองคุยกบัทั้ง

ตนเองและทั้งหวัใจ โดยเรียกช่ือตนเองพร้อมกบัคุยกบัตนเอง เพ่ือใหเ้ป็นตวัของเราเองมากท่ีสุด ลองคิดวา่เราจะ

ดูแลตวัเองหัวใขของเราเองอย่างไร เพ่ือตวัของเราเอง เพ่ือเยียวยาตนเอง เพ่ือดูแลตวัเอง เพ่ือดูแลหัวใจตนเอง 

จากนั้นให้นาํมือขวาวางไวท่ี้บริเวณหนา้อก นาํมือซา้ยวางไวท่ี้ทอ้ง พร้อมกบัการทาํสมาธิกาํหนดลมหายใจของ

ตนเอง หายใจเขา้นบัหน่ึง หายใจออกนบัสอง นบัเลขไปจนถึงหกสิบ ลองคน้หาส่ิงท่ีเคยผ่านมาในอดีต ให้ปล่อย

และลบท้ิงไป ตอนน้ีจงอยูก่บัปัจจุบนั ให้ตวัเราอยูท่ี่การกาํหนดลมหายใจของตนเอง ปล่อยลมหายใจตนเองยาวๆ 

เพ่ือใหต้วัเราสามารถกา้วผา่นส่ิงท่ีอยูใ่นอดีต เพ่ือเยยีวยาตนเอง จากนั้นใหเ้ขา้ไลน์กลุ่มอ่านคาํถาม เพ่ือตอบคาํถาม  

4.1.3 ช่วงหลงัจดักจิกรรม (Post-Production) 

การประเมินผลดว้ยการสัมภาษณ์ หลงัจากท่ีผูเ้รียนได้เขา้ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง วคัซีน

กาย วคัซีนใจ ผลการดาํเนินงานพบว่า  ดา้นความรู้ท่ีไดรั้บ 1. การจดัการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม เวิร์คช็อป

รูปแบบการสอนออนไลน์โปรแกรม Zoom สามารถให้ความรู้ผูเ้รียนจาํนวนมากได ้2. ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการแสดงเบ้ืองตน้เร่ืองสมาธิซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของการแสดง 3. ทาํใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเองมาก

ข้ึน 4. ทาํให้ผูเ้รียนไดเ้ยียวยาตวัเอง มีพลงั และมีกาํลงัใจในการใชชี้วิตต่อไป ดา้นผูช่้วยสอน 1. รุ่นพ่ีท่ีทาํหนา้ท่ี

ผูช่้วยสอนได้ฝึกการสอนเพ่ือสามารถพฒันาตนเองเป็นครูสอนการแสดงได้ในอนาคต 2. ทาํให้เกิดการสาน

สัมพนัธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องด้านผูส้อน 1. อาจารยผ์ูส้อนได้วางแผนและคน้พบแบบฝึกหัดทางการแสดงท่ี

เหมาะสม 2. การเรียนการสอนผา่นทางออนไลนส์ามารถเกิดผลไดจ้ริง  

  การประเมินผลจากการสังเกต ผลการดําเนินงานพบว่า เกิดผลลัพธ์ท่ีดีจากการมีปฏิสัมพนัธ์                  

การส่ือสารพูดคุย ในกลุ่มไลน์ของรุ่นพ่ีกบัรุ่นนอ้ง มีความสัมพนัธ์ท่ีดี เม่ือรุ่นนอ้งเขียนคาํถามผ่านไลน์ รุ่นพ่ีจะ

ช่วยเลือกดว้ยการคาํถามช้ีแนะดา้นต่างๆ ทาํให้เกิดการสานสัมพนัธ์อีกทางระหว่างรุ่นพ่ีกบัรุ่นน้องอีกดว้ย และ
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ผูเ้รียนไดแ้ชร์ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรร เวิร์คช็อปผา่นช่องทางสังคมออนไลนอิ์นสตาแกรม

(Instagram) ใหทุ้กคนลง สตอร์ร่ี แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมเวร์ิคชอ้ป ในคร้ังน้ี  

 4.2 ผลการจดักจิกรรม 

4.2.1 กิจกรรมเวิร์คช็อปแอคต้ิง “วคัซีนกาย วคัซีนใจ” ให้ความรู้พ้ืนฐานดา้นการส่ือสารกบัตวัเอง

ให้นั้นเป็นทั้งเร่ืองสุขและเร่ืองทุกขข์องตวัเองการ ดว้ยการรู้จกัเปิดใจตนเองหากเกิดความ รู้สึกอะไร ไม่ควรปิด

กั้นควัเอง ตอ้งปลดปล่อยออกมา ดว้ยความจริงใจความซ่ือสัตยก์บัตนเอง วิธีการไม่ปิดกั้นคือ การเร่ิมตน้รู้จกั

ตนเอง เพ่ือการคน้พบตวัเองในทุกๆ รูปแบบ เพราะนกัแสดงท่ีดีตอ้งรู้จกัตนเองในทุกรูปแบบ จึงจะเป็นนกัแสดง

ท่ีดีสามารถมีความพร้อมท่ีจะแสดงเป็นใครก็ได้ในโลกใบน้ีได้ทุกบทบาท การแสดงของนักแสดงท่ีตอ้งรับ

บทบาทเป็นคนอ่ืนนั้นมีอาชีพนักแสดงอาชีพเดียวเท่านั้น ท่ีจะมีความพร้อมดา้นการแสดง  ดว้ยการเสริมสร้าง

ร่างกาย (body) และจิตใจ (mind) ให้พร้อมไปดว้ยกนัทั้งหมด และมีวคัซีนท่ีจะเป็นภูมิคุม้กนัเพ่ือจดัการตนเองได ้

ดูแลบทบาทของตวัเองได ้สามารถรับบทบาททุกการแสดงได ้ ซ่ึงในวนัขา้งหนา้นกัแสดงท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถ

ฝึกฝนเรียนรู้ในฐานะนักแสดง เม่ือมีการแสดงบทบาทคนอ่ืน ท่ีเรียกว่าการส่ือสารแบบนําตวัแสดงเขา้ และ

สามารถนาํตวัแสดงออกได ้เพ่ือกลบัมาอยูก่บัตนเอง อยูก่บัปัจจุบนั  

4.2.2 การฝึกฝนกาํหนดลมหายใจสร้างสมาธิ “วคัซีนกาย วคัซีนใจ” สร้างความเช่ือมัน่ความเขม้แขง็

ในจิตใจ ทาํให้เกิดการส่ือสารดา้นการแสดงละคร ในลกัษณะแสดงการกระทาํ คือ “ฉันทาํอยา่งมีเป้าหมาย” วา่ทาํ

อะไร กบัใคร เพ่ืออะไร ไม่ใช่เสแสร้งแกลง้ทาํ หรือไม่ใช่เพียงแค่ ”ฉันรู้สึก” อยา่งไร เป้าหมายของตวัละครน้ีจะ

ถูกควบคุมดว้ยบทละครท่ีตอ้งการส่ือสารความคิดหลกัหรือ Message ดงันั้นหากผูก้าํกบัการแสดงตอ้งการจะบอก

อะไร เพ่ือให้สามารถกาํหนดความตอ้งการและการกระทาํของตวัละครให้อยู่ในร่มใหญ่ของ “ความคิดหลกั”                

ให้ได ้เม่ือทุกอย่างสามารถสอบทานกลบัไปมาได ้ควบคุมกนัเองไดเ้ช่นน้ี ก็จะทาํให้ละครหน่ึงเร่ืองมีเป้าหมาย

ชัดเจน ไม่แตกกระจาย ไม่ออกนอกเร่ือง และมีความเป็นเอกภาพช่วง (beat) และเส้นต่อเน่ืองของการกระทาํ 

(through line of action) 

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

นักแสดงต้องสร้างความเช่ือมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงให้แก่ผูช้ม เพ่ือให้ผู ้ชมได้เข้าใจและ                          

เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม เกิดความเช่ือว่า ผูแ้สดงไดรู้้สึกหรือไดก้ระทาํเหตุการณ์เหล่านั้นจริงๆ เช่น การแสดง

ความเจ็บปวด ผูแ้สดงละครตอ้งถ่ายทอดให้ผูช้มรู้สึกไดว้า่ผูแ้สดงเจ็บปวดจริงๆ โดยถ่ายทอดความเจ็บปวดผ่าน

การกระทาํ สีหนา้ และการเคล่ือนไหว 

4.2.4 กิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง วคัซีนกาย วคัซีนใจ ให้ความรู้พ้ืนฐานดา้นการส่ือสารกบัตวัเอง 

ตามแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารภายในบุคคล(Intrapersonal Communication) เป็นการส่ือสารกบัตนเอง หรือการส่ง

สารของบุคคลคนเดียว แต่ละบุคคลมีการส่ือสารภายในตนเอง ทุกคนมีเน้ือหาสาระในการส่ือสารมาจาก

ประสบการณ์ ข่าวสาร และขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดรั้บตวับุคคล จึงนับไดว้่าเป็นส่ือหรือช่องทางในการส่ือสารกบั

ตนเอง หรือการส่ือสารภายในบุคคล  

 

5. สรุป 

 การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เวิร์คช็อปแอคต้ิง วคัซีนกาย วคัซีนใจ ในรูปแบบ                

การสอนออนไลน์โปรแกรม Zoom สาํหรับนกัศึกษาชั้นปี 1 สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศรีปทุม การเรียนความรู้พ้ืนฐานดา้นการแสดง โดยนาํกิจกรรมมาใชเ้ป็นนเคร่ืองมือของนกัแสดง ร่างกาย (body) 
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และจิตใจ (mind) เพ่ือฝึกความพร้อม ดว้ยการมีสมาธิรู้จกัตนเอง การฝึกจิตใจดว้ยตนเอง เพ่ือสามารถไปสู่การเรียนรู้

บทบาทของตวัละคร ซ่ึงเป็นขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักแสดง ผลการศึกษาพบว่า 4.2.1 กิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้ง 

“วคัซีนกาย วคัซีนใจ” ให้ตวามรู้พ้ืนฐานดา้นการส่ือสารกบัตวัเอง 4.2.2 การฝึกฝนกาํหนดลมหายใจสร้างสมาธิ 

“วคัซีนกาย วคัซีนใจ” สร้างความเช่ือมัน่ความเขม้แขง็ในจิตใจ ทาํใหเ้กิดการส่ือสารดา้นการแสดงละคร 4.2.3 การสร้าง

ความเช่ือ การรู้จกัตนเอง ร่างกาย(body) และจิตใจ(mind) เพ่ือสร้างความไวใ้จ 4.2.4 แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารภาย 

ในบุคคล (IntrapersonalCommunication) แต่ละบุคคลมีการส่ือสารภายในตนเอง  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 การเรียนผ่านระบบออนไลน์ผูเ้รียนบางคนเกิดปัญหาดา้นสัญญาณการส่ือสารอินเทอร์เน็ต ทาํให้

การส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนเกิดปัญหา 

 6.2 ดา้นการสังเกตอากปักิริยา ตอ้งใส่ใจ และสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้รียนอย่างลึกซ้ึง เน่ืองจาก

เป็นการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน ์85 

8585 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการ การสร้างสรรคค์วามหมายในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย กรณีศึกษา ละครเวทีเร่ือง 

“เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ”  เป็นการสร้างสรรคเ์คร่ืองแต่งกายเพ่ือแสดงแนวคิดและส่ือสารกบัผูช้มใน                     

6 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) สร้างโครงสร้างและรูปแบบเคร่ืองแต่งกายเพ่ือแสดงเวลาและสถานท่ี  2) สร้างความหมายเพ่ือ

ส่ือสารแก่นเร่ือง  3) ส่ือแสดงสถานภาพ  4) การแบ่งแยกโลกละครในเส้นเร่ืองหลกัและเส้นเร่ืองรอง 5) สร้าง

ความหมายด้วยสีเพ่ือกําหนดบรรยากาศและอารมณ์ของเร่ือง 6) การสร้างลักษณะเฉพาะของตัวละคร                   

การวเิคราะห์ผลงานพบวา่ มีการสร้างความหมายในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3 วธีิการ คือ วธีิการท่ี 1 การสร้าง

ความหมายผ่านกระบวนการองคป์ระกอบสัญญะ วิธีการท่ี 2 การสร้างความหมายเคร่ืองแต่งกายผา่นความหมาย

โดยอรรถและความหมายโดยนยั  และวิธีการท่ี 3 การสร้างความหมายโดยอาศยัความสัมพนัธ์โดยการอุปมาอุปไมย  

ซ่ึงการออกแบบควรคาํนึงถึงบริบททางสังคม วฒันธรรมและวิเคราะห์ว่าผูช้มใช้รหัสใด เพ่ือคน้หาจุดร่วม

เช่ือมโยงแนวคิดและส่ือสารใหส้อดคลอ้งกนัระหวา่งนกัออกแบบเคร่ืองแต่งกายกบัผูช้ม 

 

คาํสําคญั: การสร้างสรรค,์ ความหมาย, ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

 

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 

“ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีปรากฏบนเวทีจะปรากฏอย่างมีจุดประสงค์ มีการคัดสรรและวางแผนอย่างละเอียด     

ส่ิงเหล่านีจ้ะมปีระสิทธิผลกต่็อเม่ือได้แสดงถึงความคิด ความรู้สึก และความหมายท่ีเหมาะสม เปรียบเสมือนเป็น

ส่วนหน่ึงของการแสดงมากกว่าจะเป็นของประดับตกแต่งเพ่ือความสวยงาม แต่ละส่วนของภาพรวมบนเวทีมี

หน้าท่ี บทบาทความสาํคัญท่ีเอือ้ต่อการแสดงอย่างเท่าเทียมกัน  ประกอบกันขึน้อย่างมีเอกภาพจากความชาํนาญ

เฉพาะด้านของผู้ออกแบบแต่ละฝ่าย” (ฤทธิรงค ์จิวากานนท,์ 2550)   

“เคร่ืองแต่งกาย” เป็นหน่ึงในงานศิลปะท่ีมีความสาํคญัต่อการสร้างโลกของละคร บอกเล่าเร่ืองราวใน

ละครให้ปรากฏบนเวที  ซ่ึงส่งผลต่อละครทั้งในดา้นของภาพท่ีสวยงามและการส่ือสารกบัคนดู  เคร่ืองแต่งกาย

สามารถกาํหนดบรรยากาศ แนวการนาํเสนอละครหรือรูปแบบของละคร ให้ขอ้มูลดา้นเวลาและสถานท่ี (หรือ             

ไม่แสดงถึงเวลาและสถานท่ี)  บ่งบอกสังคม ชนชั้น สะทอ้นวฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตความเป็นอยู่ ทาํให้

ผูช้มรับรู้และเขา้ถึงตวัละครแต่ละตวัว่าเป็นใคร มีสถานภาพอย่างไร มีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัอย่างไร แสดง

พฒันาการของตวัละครตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง  ทั้งยงัทาํหนา้ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ของตวัละครกบัสงัคม บริบทท่ีตวั

ละครอาศยัอยู่  หรือสะทอ้นสภาพแวดลอ้มและค่านิยมท่ีเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัการแสดงและ

พ้ืนท่ีในการแสดง  อาทิ การเคล่ือนไหวของนกัแสดง รูปร่างของนกัแสดง ฯลฯ นอกจากน้ีเคร่ืองแต่งกายบนเวที

ตอ้งทาํงานประสานร่วมกบัผูก้าํกบัการแสดงและทีมฝ่ายผลิตทั้งหมด เพ่ือให้งานออกแบบตอบสนองความตอ้งการ

ของละครหรือวตัถุประสงคใ์นการแสดงใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

การออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายมีจุดเร่ิมตน้จากการคิด วิเคราะห์และตีความบทละครอย่าง

ละเอียดลึกซ้ึง เพ่ือเขา้ถึงละครเร่ืองนั้นๆ พร้อมทั้งศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก คน้หาแนวคิดหรือแรงบนัดาลใจเพ่ือ

นําไปสู่การผลิตผลงาน  โดยหน้าท่ีสําคญัของผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกายประการหน่ึง คือ การแสดงออกทาง

ความคิด ขอ้มูล ความรู้สึกผา่นเคร่ืองแต่งกายและสร้างภาพนั้นใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริงบนเวที ดงันั้นแลว้ การศึกษาน้ีจึง

มีวตัถุประสงคใ์นการนาํแนวคิด “การสร้างสรรคค์วามหมาย” มาประยกุตเ์ขา้กบัการออกแบบหรือนาํกระบวนการ

แนวคิดสัญศาสตร์มาใช้ในกระบวนการออกแบบ หาวิธีการแสดงออกในส่ิงท่ีละครและผูอ้อกแบบตอ้งการ

ส่ือสารกบัคนดู 

การแสดงละครเวที เร่ือง “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” เป็นผลงานในโครงการวจิยัการสร้างสรรค์

ส่ือการแสดงร่วมสมยั คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผูเ้ขียนบทความในฐานะผูอ้อกแบบเคร่ือง              

แต่งกายมองเห็นบทบาทสําคญัของเคร่ืองแต่งกายในละครเร่ืองน้ี เน่ืองดว้ยบทละครสร้างสรรค์ข้ึนโดยไดรั้บ               

แรงบันดาลใจจากตาํนานท้ิงคนแก่  ในเร่ืองเล่าญ่ีปุ่นของศาสตราจารย ์ดร.อรรถยา สุวรรณระดา  เร่ืองราวท่ี

กล่าวถึงประเพณีปฏิบติัการทอดท้ิงคนแก่ในหมู่บา้นแห่งหน่ึงแลว้นาํมาดดัแปลงเป็นการแสดงบนเวทีจดัแสดงใน

ประเทศไทย มีแก่นเร่ืองราวสะท้อนปัญหาการทอดท้ิงผูสู้งอายุในสภาวะบีบคั้น และสํารวจความหมายของ               

ความกตญั�ูท่ีมกัถูก  ตั้งคาํถามในปัจจุบนั  ฉะนั้น บทความการสร้างสรรคค์วามหมายในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

กรณีศึกษาละครเวทีเร่ือง “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” จึงตอ้งการศึกษาหาวิธีการสร้างความหมายหรือ              
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การแทนความในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายเพ่ือมุ่งพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายวา่ “ผลงาน

นั้นเกิดความหมายข้ึนไดอ้ยา่งไร และ/หรือการสร้างสรรคท์าํใหเ้กิดความหมายอะไร” 

 

2. วตัถุประสงค์ 

ศึกษาการสร้างสรรคค์วามหมายในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายละครเวที  โดยใชก้รณีศึกษา ละครเวที    

เร่ือง “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” 

 

3. แนวคิดการสร้างสรรค์ความหมาย 

“การสร้างสรรค์”  หรือคาํว่า “สร้างสรรค”์ ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้ห้

ความหมายวา่ (1) ก. สร้างให้มีให้เป็นข้ึน (มกัใชท้างนามธรรม) เช่น สร้างสรรคค์วามสุขความเจริญใหแ้ก่สงัคม                

(2) ว. มีลกัษณะริเร่ิมในทางดี เช่น ความคิดสร้างสรรค ์ศิลปะสร้างสรรค.์ 

ในขณะท่ีการศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือให้มีความหมาย (Meaning) นั้น                   

มีความเก่ียวพนักับแนวคิดหรือทฤษฏีท่ีว่าด้วย “ศาสตร์แห่งสัญญะ” หรือ ทฤษฏีสัญญะวิทยา (Semiological 

Analysis) จึงขอนาํมาอธิบายในเบ้ืองตน้ถึง ความหมายของสญัญะ (Sign) อนัหมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือใหมี้

ความหมายแทนของจริง/ตวัจริง (Object) ในตวับท (Text) และในบริบท (Context) หน่ึงๆ ตวัอยา่งเช่น “แหวนหมั้น” 

เป็นสัญญะใชแ้ทนความหมายท่ีแสดงถึงความผูกพนัระหวา่งชายหญิงคู่หน่ึงในบริบทของสังคมตะวนัตก (หากเป็น 

สงัคมอ่ืนก็อาจจะใชห้มู  ใชก้าํไล ใชอ้ยา่งอ่ืนๆ เป็นสญัญะแทน)  และหากเปล่ียนสญัญะไปเป็น “แหวนแต่งงาน”     

ก็จะใชค้วามหมายของความผกูพนัในระดบัท่ีสูงและลึกซ้ึงกวา่หมั้นหมาย (กาญจนา แกว้เทพ, 2547) 

ทฤษฏีสัญญะนั้นมีรากฐานแนวคิดจาก เฟอร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand De Saussure, 1857-1913)             

ท่ีกล่าววา่ “ทุกส่ิงทุกอย่างสามารถเป็นสัญญะได้หากถกูนาํมาใช้แสดงความหมายได้”  และแบ่งระดบัความหมาย

สัญญะเป็น 2 ประเภท  ประเภทแรก คือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) เป็นความหมายท่ีเขา้ใจกนั

ตามตัวอักษร หรือเป็นความหมายท่ีเขา้ใจตรงกันโดยส่วนใหญ่  และประเภทสอง คือ ความหมายโดยนัย 

(Connotative Meaning) เป็นความหมายทางออ้มท่ีเกิดจากขอ้ตกลงของกลุ่มหรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของ

บุคคล  นอกจากน้ีแลว้ โซซูร์ยงัเสนอองคป์ระกอบของสัญญะ (sign) วา่ประกอบดว้ย 3 ส่วน ส่วนแรก คือ ของจริง 

(Reference) ส่วนท่ีสองคือ ตวัหมาย (Signifier) คือ ส่ิงท่ีมีความหมายหรือก่อให้เกิดความหมาย เป็นทั้งเสียงและ

ภาพ (sound-Image)  ซ่ึงเกิดจากการท่ีคนแต่ละวฒันธรรมไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้สัญญะ จนเกิดส่วนท่ีสาม คือ 

ตวัหมายถึง (Signified) คือ จินตนาการภาพข้ึนมาตามความเขา้ใจ หรือท่ีเรียกวา่ “เป็นภาพในใจหรือภาพความคิด” 

ต่อมา โรลองค์ บาร์ตส์ (Roland Barthes,1915-1980) ได้ศึกษาการสร้างความหมาย และประยุกต์นาํ

แนวคิดของสัญศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนมาจากภาษาศาสตร์ มาใชใ้นการวิเคราะห์ภาพต่างๆ และพิสูจน์ความหมาย 

(ใดๆ) ท่ีเราใหภ้าพ (ใดๆ) โดยบาร์ตส์มองวา่ ภาพใดเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็นผลโดย “ธรรมชาติ” จากส่ิงท่ีมองเห็น และ

เปิดประเด็นการพิจารณาวา่ ความเขา้ใจท่ีแต่ละคนไดรั้บจากภาพใดๆ ก็ไม่เป็นสากล (คือ แต่ละคนอาจเขา้ใจภาพ

เดียวกนัแตกต่างกนัได)้ ซ่ึงยอ่มมาจากการเช่ือมโยงทางวฒันธรรม และเสนอแนวคิดต่อวา่ วฒันธรรมก็มิใช่ปัจจยั

เดียวท่ีมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาท่ีมีต่อภาพนั้นๆ  

ทั้ งน้ี ทฤษฏีสัญญะในมุมมองแนวคิดของชาร์ลส แซนเดอร์ส เพียซ์ (Charles Sanders Peirce, 1839-1914) 

เสนอความหมายสัญญะวา่ “สัญญะ คือ ส่ิงท่ีมีความหมายมากกว่าตัวของมันเอง” และเสนอองคป์ระกอบสญัญะ

สองส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง (Signified) ซ่ึงนาํแนวคิดของโซซูร์ไปต่อยอดเพ่ือ
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พิจารณาการสร้างความหมาย เพียซ์เสนอวา่การสร้างความหมาย เกิดจากสามปัจจยั กล่าวถึง สัญญะ (Sign) ซ่ึงใช้

แทนส่ิงอ่ืน ความแปล (interpretant) หรือเรียกอีกอย่างว่า ความหมาย (meaning) หรือผลของความหมาย 

(meaning-effect) กล่าวโดยสรุปความหมายถึง ภาพท่ีคนสร้างข้ึนจากปฏิสมัพนัธ์กบัสญัญะ และวตัถุ (Object หรือ 

referent) คือ ส่ิงท่ีสญัญะอา้งความถึง 

นอกจากความหมายและองค์ประกอบของสัญญะ อันมีส่วนสําคัญเพ่ือทําความเข้าใจการสร้าง

ความหมายแลว้ ยงัมีวิธีการสร้างความหมาย ยงัสามารถศึกษาการถ่ายทอดความหมาย 2 วิธีการ ดงัน้ี  วิธีการ

ถ่ายทอดความหมายโดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญะสองสัญญะท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั (Mataphor) และ             

ถูกนาํมาใชถ่้ายทอดความหมายดว้ยวิธีการ “เปรียบเทียบอุปมาอุปไมย” และวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยหยบิ

เอาส่วนเส้ียวเล็กๆ ส่วนหน่ึงของสัญญะมาแทนความหมายของส่วนร่วมทั้ งหมด (Metonymy) เป็นการใช้                  

ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของผูรั้บสารท่ีรับรู้ถึงคู่ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนย่อย (Part) กับส่วนรวมเอาไวแ้ลว้                 

ดว้ยการเลือกส่วนย่อยท่ีสามารถเป็นตวัแทนของท่ีดีท่ีสุดของของส่วนรวมทั้งหมดมาใชเ้ป็นสัญญะในการส่ือ

ความหมาย 

ในฝ่ายของผูส้ร้างสัญญะนั้น กล่าวถึงว่า สัญญะไดถู้กสร้างสรรค ์(Generate) ไปสู่ผูส้ร้างสัญญะ และ

ผูส้ร้างสญัญะนั้นมีวธีิการถ่ายทอดความหมาย (Convey) ไปสู่ผูรั้บสาร  ส่ิงท่ีจะเช่ือมโยงระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บ

สารท่ีเอ้ืออาํนวยให้กระบวนการส่งและรับความหมายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไดก็้คือ  ทั้งสองฝ่ายตอ้งมี “รหัส” 

(code) อนัเดียวกัน รวมถึงความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง  “ตวับท” (Text) กับบริบท (Context) ท่ีตรงกัน                

โดยตวับทจะมีความหมายอยา่งไรก็ข้ึนกบับริบทดว้ย  ถา้หากบริบทเปล่ียนแปลงไป แมต้วับทจะเป็นตวับทเดิม                 

แต่ความหมายก็เปล่ียนไปได ้ ดงันั้นในวงการส่ือสาร เกิดความสัมพนัธ์ท่ีบริบทจะเป็นตวักาํหนดความหมาย

ให้แก่ตวับทอยูต่ลอดเวลา  และเม่ือพิจารณาถึงแง่มุมความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับทและบริบท  จึงความเก่ียวเน่ือง

เช่ือมโยงกบั “บริบททางสังคม-วฒันธรรม” (Socio-Cultural Context) อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้า่ 

“บริบททางสังคม-วฒันธรรมมคีวามสาํคัญท่ีสุดในการกาํหนดความหมาย”  (กาญจนา แกว้เทพ, 2547) ซ่ึงมุมมอง

น้ีตรงกบัทศันะของ เถลิง พฒัโนภาษ ท่ีกล่าววา่ “เราไม่อาจเข้าใจ ‘ความหมายอ้างอิง (Significance)’ ของภาพหรือ

วัตถุใดๆ ได้จากกระบวนการส่ือสารทางเดียว  แต่เราจําเป็นต้องเข้าใจภาพหรือวัตถุใดๆ จากปฏิสัมพันธ์อัน

ซับซ้อนระหว่างผู้ รับสาร กับภาพวัตถแุละปัจจัยอ่ืนๆ เช่น วัฒนธรรมหรือสังคม” และไดเ้พ่ิมเติมวา่ “สัญศาสตร์

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะกับความหมาย ซ่ึงสังคม ‘สอน’ ให้เรารับรู้เก่ียวกับสัญญะน้ันๆ”   

และ “บริบทสังคม-วัฒนธรรมกับเคร่ืองแต่งกาย กระบวนการวิเคราะห์ทางสัญศาสตร์เช่นนีเ้ป็นพืน้ฐานสาํคัญ

อย่างย่ิง สําหรับนักออกแบบในยคุนีท่ี้มีการถ่ายเททางวัฒนธรรมระหว่างถ่ินและยุคต่างๆ อย่างรวดเร็ว” (เถลิง 

พฒัโนภาษ, 2551)  

ดังนั้นแลว้ การเรียนรู้ถึงแนวคิดเร่ืองการสร้างความหมายเพ่ือผลิตผลงานสร้างสรรค์  วิธีการสร้าง

ความหมายผ่านทฤษฏีสัญญะ หาแนวทางประยกุตว์ิธีการท่ีผูอ้อกแบบสามารถนาํแนวคิดสัญญะวิทยามาใชง้าน

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเรียนรู้ถึงการแปรเปล่ียนความหมายท่ีดาํรงอยูใ่นผลงาน 
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4. การออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายละครเวท ีละครเวทเีร่ือง เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ 

 การแสดงละครเวที เร่ือง “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ”0

1 เร่ืองราวกล่าวถึงชะตาชีวติของครอบครัว

หน่ึงในสมยัเอโดะ ณ ตาํบลซะระฌินะ เมืองฌินะโนะ ใกลภู้เขาอุบาสุเทะ หญิงม่ายคนหน่ึงช่ือ “โอริน” สามีของ

เธอข้ึนไปหาของป่าบนภูเขาตอนตั้งทอ้งจวนคลอดแลว้ไม่กลบัลงมาอีกเลย “โอริน” จึงเป็นเสาหลกัของครอบครัว

เพ่ือหาเล้ียง “ฮิมะโระ” ลูกชายท่ีกาํลงัเขา้วยัหนุ่ม และ “มิยะซุ” พ่อของเธอท่ีเป็นชายชราขาพิการ โอรินทาํงานหนกั

และตอ้งจาํยอมใชร่้างกายตนแลกขา้วสารเพ่ือปะทงัชีวติ ดา้นฮิมะโระชอบใหต้าของเขาเล่านิทานเร่ืองโมโมทาโร่  

นิทานน้ีถือเป็นสายใยแห่งความสัมพนัธ์ท่ีทาํให้ฮิมะโระผูกพนักบัตามากกว่าแม่บงัเกิดเกลา้  ในวนัหน่ึงโอริน

ปรึกษากบั “ยูกะ” หญิงเพ่ือนบา้นเร่ืองท่ีจะนาํพ่อของเธอไปท้ิงบนภูเขาอุบาสุเทะ  เน่ืองจากจะเขา้สู่ฤดูหนาวท่ี

ยาวนาน ขา้วยากหมากแพง อาหารการกินจาํกดัและยากลาํบาก ยิง่เจา้เมืองออกกฎวา่ครอบครัวไหนท่ีมีพอ่แม่อายุ

ครบ 70 ปี ผูเ้ป็นลูกจะตอ้งนาํพ่อแม่ไปท้ิงบนเขา ไม่เช่นนั้นจะตอ้งไดรั้บโทษตามกระบิลเมือง โอรินตดัสินใจจะ

นาํพอ่ไปปล่อยบนภูเขาเพ่ือท่ีเธอกบัลูกจะไดมี้ชีวติอยูต่่อไปโดยไม่อดตาย สุดทา้ยแลว้ ละครจบดว้ยตั้งคาํถามกบั

คนดูผา่นตวัละครชายหนุ่มในหมู่บา้นวา่ “หากมีพอ่แม่ท่ีแก่ชรา จะนาํบุพการีไปท้ิงหรือไม่?” ซ่ึงจากการวเิคราะห์ 

ตีความบทละคร พร้อมกบัปรึกษาแนวคิดและพฒันาผลงานกบัผูก้าํกบัการแสดงและทีมงานทุกฝ่าย ผูอ้อกแบบ

สร้างสรรคเ์คร่ืองแต่งกายไดถ่้ายทอดแนวคิดและส่ือสารกบัผูช้มใน 6 ประเด็น ดงัน้ี 

4.1 สร้างโครงสร้างและรูปแบบเพ่ือแสดงเวลาและสถานที ่  

เร่ิมจากศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายยคุสมยัเอโดะหรือโทกูงาวะ (ค.ศ. 1603 - ค.ศ. 1868) 

พบวา่ ไดรั้บอิทธิพลมาจากราชสาํนักเป็นรูปแบบเคร่ืองแต่งกายกิโมโนแขนสั้นประเภทหน่ึง ท่ีเรียกวา่ “โคโซเดะ” 

(Kosede) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแขนสั้นทรงกระบอกท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปสาํหรับชายหญิงทุกชนชั้น ผูอ้อกแบบเคร่ือง

แต่งกายนําเส้ือกิโมโนแขนสั้ นแบบโคโซเดะ (Kosede)  กิโมโน (Kimono) เส้ือกิโมโนแบบฮาโอริ (Haori)                   

เส้ือแบบโนรากิ (Noragi) และเส้ือท่ีเรียกวา่ โดบุก ุ(Dobuku) ซ่ึงเป็นรูปแบบการแต่งกายในยคุเอโดะท่ีมีโครงสร้าง

ร่วมกนั คือ เส้ือท่ีมีแขนเส้ือทรงกระบอกรูปตวัที T  ยดึโครงสร้างชุดญ่ีปุ่นท่ีเรียกวา่ “T-shape” แขนส่ีเหล่ียมกวา้ง 

เส้นเอวกวา้ง (ดว้ยผา้คาดเอวหรือโอบิ) มาใชเ้ป็นโครงสร้างหลกัของชุด ซ่ึงเป็นวิธีการใชข้อ้มูลทางวฒันธรรม

โครงสร้างและการแต่งกายญ่ีปุ่นสมยัเอโดะมาเป็นภาพตวัแทนและส่ือความเป็นญ่ีปุ่น  นอกจากน้ีผูอ้อกแบบได้

ประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยดว้ยเน้ือผา้ รูปทรงและการตกแต่ง เพ่ือนํามาส่ือสารกับผูช้มในยุคปัจจุบันตาม                

ความตั้งใจของผูก้าํกบัการแสดง   

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่1.1 ภาพแสดงแนวคิดการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกาย จุฑารัตน์ การะเกต ุ

                                                   
1   บทประพนัธ์โดย สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธ์ิ  กาํกบัการแสดงและอาํนวยการผลิตโดย ประภสัสร จนัทร์สถิตยพ์ร การจดัแสดงผา่นทาง

แพลตฟอร์มออนไลน์ ในวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 
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4.2 สร้างความหมายเพ่ือส่ือสารแก่นเร่ือง   

จากการอ่านและวิเคราะห์บท พร้อมกบัการประชุมงานของผูก้าํกบัและทีมงาน ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกาย

นาํเอาศิลปะการตกแต่งเคร่ืองแต่งกายของสามญัชนในชนบทของญ่ีปุ่นมาใชใ้นการสร้างความหมายเพ่ือส่ือสาร

แก่นเร่ือง  คือ งานปักผา้ซาชิโกะ (Sashiko) เป็นเทคนิคการซ่อมช้ินส่วนของเส้ือผา้ การเยบ็ปะติดปะต่อกนัของ 

ผา้ช้ินเลก็ๆ ใหติ้ดกนัเป็นหลายชั้นดว้ยผา้เก่าหรือเพ่ิมความหนา ทนทาน  เพ่ือปกป้องร่างกายจากความหนาว และ

การซ่อมผา้ดว้ยการปะแบบโบโระ (Boro) ซ่ึงเป็นศิลปะงานปะต่อผา้ เป็นการนาํผา้บางส่วนจากเส้ือตวัเก่าของคน

ในครอบครัวมาเยบ็และปะต่อๆ กนักลายเป็นผา้ผืนท่ีสามารถนาํไปทาํเป็นเส้ือหรือผา้ห่มเพ่ือใชก้นัในครอบครัว 

ดงันั้นแลว้ ผูอ้อกแบบตอ้งการสร้างเคร่ืองแต่งกายโดยนาํเทคนิคการปักผา้ซาชิโกะและการซ่อมปะผา้แบบโบโระ 

ซ่ึงเป็นการนาํขอ้มูลตามวฒันธรรมมาเป็นสร้างความหมายใหม่ ส่ือแนวคิดสาํคญัของละคร เร่ือง “การท้ิง” และ 

“การไม่ท้ิง” การเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีมีอยู ่และส่ิงเก่าจะสามารถดาํรงอยูอ่ยา่งมีคุณค่าถา้รู้จกันาํมาใชใ้หม่  

4.3 ส่ือแสดงสถานภาพ   

รูปแบบการแต่งกายยคุสมยัเอโดะ แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนชั้นสถานภาพทางสังคม โดยแบ่งออกเป็น               

3 ระดบั 1) ระดบัราชวงศ์ ขุนนาง และขา้ราชบริพาร 2) ระดบันกัรบ ไดเมียว ผูค้รองนคร และซามูไร และ 3) ระดบั

พ่อคา้ ช่างฝีมือ เกอิชา และชาวเมือง ซ่ึงในบทละครปรากฏสถานภาพของตวัละครสองระดบั คือ ชนชั้นผูค้รองเมือง 

พ่อคา้ และชนชั้นชาวบ้านท่ีมีฐานะยากลาํบาก โดยการสร้างความหมายท่ีตรงกับการรับรู้ท่ีเป็นสากล นําสู่                 

การสร้างเคร่ืองแต่งกายท่ีแสดงสถานภาพทางชนชั้นและฐานะ ดงัน้ี 

 

ประเดน็ ชนช้ันผู้ครองเมือง/พ่อค้า ชนช้ันชาวบ้านที่มีฐานะลาํบาก 

การใส่เส้ือผ้า 

หลายช้ัน 

สวมใส่เส้ือผ้าหลายชั้ นแสดงถึงกําลังทรัพย์ท่ี

สามารถซ้ือหาได้ เลือกใช้เส้ือคลุมสีดําหนามี

นํ้าหนกั ซ่ึงท่ีนิยมสาํหรับชนชั้นสูง 

สวมเส้ือผา้น้อยช้ิน มีการปะชุนเส้ือผา้ สวมกางเกง

ผูกเอว (Momohiki) หรือสวมเส้ือโนรางิ (เส้ือผูก)               

มีผา้คาดรัดเก็บแขนเส้ือ เพ่ือสะดวกต่อการทาํงาน 

ส่ือถึงสถานภาพ/อาชีพเกษตรกรและรับจา้ง 

การสวมรองเท้า รองเทา้ของผูเ้ศรษฐีสวมเก๊ียะ รองเทา้บุผา้อยา่งดี รองเทา้ชาวบา้นจะเป็นเชือกหรือฟางสาน 

โทนสีและเนื้อผ้า

ของเคร่ืองแต่งกาย   

ชนชั้นสูงสวมผา้ไหม ผา้ฝ้าย ผา้ทอเส้นใยละเอียด

มีลกัษณะนุ่ม เส้นลายมีลกัษณะทอซบัซอ้น 

สวมผา้ป่าน ผา้ฝ้าย ผา้ใยกญัชง ผา้ลินิน เห็นเส้นใย

ของการทอท่ีไม่ละเอียด สีสันไม่สดใส ยอ้มผา้ด้วย

พืชธรรมชาติท่ีให้สีธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ ดอกคาํฝอย 

ใบตน้คราม โอ๊ก ลูกพลบั ชา รากมุราซากิ เป็นตน้ 

โทนสีนํ้ าตาล เทา นํ้ าเงินเขม้ และเขียว และยอ้มผา้

ให้ดูเก่า 

 

4.4 การแบ่งแยกโลกละครในเส้นเร่ืองหลกัและเส้นเร่ืองรอง 

บทละคร “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” มีเส้นเร่ืองหลกัและเส้นเร่ืองรอง เร่ืองราวหลกักล่าวถึง               

ตวัละคร โอริน หญิงสาวผูมี้ชีวิตยากลาํบากไดต้ดัสินใจนาํพ่อเฒ่าไปท้ิงไวบ้นภูเขา โดยมีชาวบา้นในเมืองเป็น 

กลุ่มตวัละครสนบัสนุน  และเส้นเร่ืองรอง เร่ืองเล่าตาํนานโมโมทาโร่ แสดงถึงความกตญั�ู ท่ีมิยะซุ พ่อผูแ้ก่ชรา

เล่าเร่ืองเพ่ือเป็นคติสอนใจให้หลายชายฟัง    ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกายจึงวางรูปแบบการแต่งกาย เพ่ือแบ่งแยก 

โลกละครในเสน้เร่ืองหลกัและเสน้เร่ืองรอง เกิดเป็นรูปแบบเคร่ืองแต่งกายสมยัเก่า-ใหม่  โลกของตวัละครหลกัมี

ลกัษณะแต่งกายรูปแบบดั้งเดิม ใชโ้ทนสีตรงตามอารมณ์และบรรยากาศหลกัของเร่ือง  ส่วนเส้นเร่ืองเล่ารอง                

(ตวัละครในตาํนานโมโมทาโร่)  ซ่ึงใชก้ารออกแบบเพ่ือสร้างความแปลกแยก (Alienation) ปรับรูปแบบเส้ือผา้ให้
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มีความร่วมสมยั นําโครงสร้างเส้ือผา้และลวดลายสมยัใหม่ ลายมาจากการพิมพ์ลายผา้หรือเลือกใช้สีสดใส                   

เพ่ิมการสวมหนา้กากเพ่ือส่ือถึงตวัละครแต่ละตวั (สุนขั ไก่ฟ้า วานร และยกัษ)์ เพ่ือให้ผูช้มสามารถแยกตวัละคร

แต่ละไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นการสร้างความหมายโดยอรรถ  ดงัภาพตวัอยา่งเปรียบเทียบงานออกแบบท่ีแสดงถึง

ความแตกต่างของโลกในละคร 

 

 

รูปภาพที ่1.2  ภาพซา้ยโลกละครในเสน้เร่ืองหลกั (เก่า-ดั้งเดิม) ภาพขวาโลกในเสน้เร่ืองรอง (ร่วมสมยั)  

ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกาย จุฑารัตน์ การะเกตุ 

 

ทั้ งน้ี ตวัละครท่ีเช่ือมโลกละครในเส้นเร่ืองหลกัและเส้นเร่ืองรอง คือ เทพีดวงจันทร์ ซ่ึงได้รับแรง

บันดาลใจจากบทละครและมุมมองของดร.อรรถยา สุวรรณระดา  ท่ีเปรียบเทพีดวงจนัทร์ในบทละครว่าเป็น              

พระมหาสถามปราปตโ์พธิสัตว ์ผูอ้อกแบบสร้างสรรคใ์หส้วมกิโมโนสีขาวเป็นตวัแทนของจิตสาํนึกท่ีดี ลกัษณะ

เป็นกิโมโนแบบฟริุโซเดะ (furisode) คาดทบัดว้ยโอบิผา้ถกัสาน แต่งโอบิดว้ยเชือกและผา้สีขาวท่ีนาํมาเยบ็ต่อกนั 

โดยได้รับแรงบันดาลมาจากเชือกชิเมะนะวะ (Shimenawa) และกระดาษชิเดะ (shide) อนัเป็นสัญลกัษณ์ของ             

ความศกัด์ิสิทธ์ิ ความบริสุทธ์ิและส่ือถึงเทพเจา้ในธรรมชาติของบริบทญ่ีปุ่น 

นอกจากน้ีในบทละครยงัมีการส่ือภาพเปรียบเทียบ “ผีเส้ือ” “ดอกไม”้ ส่ือถึง “โอริน” ยอมใชร่้างกาย

แลกขา้วปลาอาหารกบัทสัซึยะและชายหนุ่มในหมู่บา้น  เคร่ืองแต่งกายออกแบบใชก้ารออกแบบในเชิงเปรียบเทียบ 

(อุปมาอุปไมย ) หญิงสาวกบัดอกไม ้ผูช้ายกบัผีเส้ือตามบทละคร/บทกลอนไดว้างไว ้ไดด้งัน้ี 

 

ตัวละคร

หลกั 

ตัวละคร

เปรียบเทียบ 
ความหมายที่ออกแบบเคร่ืองแต่งกายต้องการส่ือสาร 

ทสัซึยะ 

ชายหนุ่ม 

ผีเส้ือ 

 

เส้ือคลุมไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากเส้ือแบบฮาโอริ โดยออกแบบให้ทนัสมยัข้ึน ดว้ยความยาว

ลากพ้ืน กรุยกรายเปรียบเสมือนเหมือนปีกของผีเส้ือ ตวัเส้ือตดัด้วยผา้สีดาํราวมีลวดลายร้ิว               

เพ่ือสะทอ้นถึงผีเส้ือกลางคืนท่ีมาดมดอกไม ้ความน่ากลวัและความย ัว่เยา้   

โอริน ดอกไม ้ นาํเสนอภาพท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการแต่งกายของหญิงสาวในยา่นชิมาบาระ (Shimabara) 

การสวมกิโมโนสีขาวครีมลวดลายจุดดอกไมแ้บบยาวแหวกดา้นหน้า เผยกางเกงกระโปรงยาว

อดัพลีทสีแดงชํ้าท่ีคลา้ยกลีบดอกไม ้สวมโอบิท่ีผกูรอบเอว วางซอ้นเป็นชั้นและชายไวด้า้นหน้า 

เปรียบเสมือนดอกไมท่ี้สวยงามแต่บอบชํ้า 

 

4.5 สร้างความหมายด้วยสีเพ่ือกาํหนดบรรยากาศและอารมณ์ของเร่ือง 

การสร้างความหมายของบรรยากาศในละครเร่ิมจากการหาขอ้มูลภาพ (Image Research) โดยภาพท่ี

เลือกสรรนั้นเป็นภาพท่ีสามารถส่ือสาร เล่าเร่ืองหรือให้ความหมายเช่นเดียวกับความเขา้ใจและความรู้สึกท่ี
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ผูอ้อกแบบมีต่อบทละคร นาํมาจดัวางโทนและอารมณ์ของเร่ือง (Mood and Tone board) จากนั้นดึงเฉดสีของภาพ

สู่การวางโทนสีเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูอ้อกแบบสามารถควบคุมโทนสี อารมณ์และบรรยากาศของ

เร่ืองได ้จากภาพแนวคิดดา้นบรรยากาศและอารมณ์ภาพสะทอ้นถึงความเศร้าโศก ความยากลาํบาก และการถูก

ทอดท้ิง  เม่ือดึงสีจากภาพไดโ้ทนเฉดสีดาํ-เทาขาว-นํ้ าเงิน-เหลืองอ่อน-นํ้ าตาล ซ่ึงเป็นแนวโทนสีของเคร่ืองแต่ง

กายในละคร  แต่ละสีไดแ้ฝงความหมายและอารมณ์ของในเร่ืองตามท่ีผูอ้อกแบบไดคิ้ดสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

 

สีดาํ  สะทอ้นถึง ความตาย การลาจาก ความเศร้า สูญเสีย ความเห็นแก่ตวั กลางคืน 

สีเทาไปจนถึงขาว   สะทอ้นถึง ความชรา การร่วงโรย ความคลุมเครือ ความลงัเล 

สีนํ้ าเงิน สีคราม สะทอ้นถึง หุบเขา ป่ายามคํ่าคืน ทอ้งฟ้า  

สีเหลืองอ่อน สะทอ้นถึง ดวงจนัทร์ ความหวงั  จิตสาํนึกอนัดี 

สีนํ้ าตาล สะทอ้นถึง ความแก่ ไมผ้พุงั ความแหง้แลง้ ลาํบากยากเขญ็ 

ภาพที ่1.3  ภาพแนวคิดดา้นบรรยากาศและอารมณ์และการสร้างความหมายของสี 

 

ทั้งน้ี จากการศึกษาขอ้มูลการใชสี้แบบญ่ีปุ่นประกอบการออกแบบสร้างสรรค ์พบวา่โทนสี เฉด ดาํ-เทา

ขาว-นํ้าเงิน-เหลืองอ่อน-นํ้าตาลท่ีไดค้ดัเลือกมานั้น  สอดคลอ้งวฒันธรรมการใชสี้ในเคร่ืองแต่งกายชาวญ่ีปุ่นสมยั

เอโดะ เน่ืองจากในยคุสมยัดงักล่าวมีขอ้บญัญติักฏระเบียบขอ้หา้มเก่ียวกบัการใชสี้  กฏสัง่หา้มคนทัว่ไปใชสี้สดใส 

ห้ามใชสี้แดง สีม่วง และสีท่ีมีความสดในเส้ือผา้ ซ่ึงถือว่าเป็นสีท่ีสวยงามสําหรับชนชั้นสูงเท่านั้น ทาํให้สมยั               

เอโดะชาวบา้นสามญัชนเกิดพฒันาชุดสีเกิดกลุ่มสีเทา สีนํ้ าเงินและนํ้ าตาล ทั้งสามกลุ่มสีไดก้ลายเป็นรากฐาน

ประเพณีวฒันธรรมและไดรั้บความนิยม การวางโทนสีดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบักรอบระเบียบธรรมเนียมท่ีควร

ปฏิบติั  “สี” ในเคร่ืองแต่งกายและเป็นส่ือสะทอ้นการยอมรับธรรมเนียม ไม่ขดัต่อกฏระเบียบ เม่ือมีกฏกาํหนดให้

ท้ิงคนแก่ไวบ้นภูเขา ชาวเมืองก็ทาํตามแมข้ดักบัความรู้สึกความคิดของตน 

4.6  สร้างลกัษณะเฉพาะของตวัละคร 

การเสริมบุคลิกของตวัละครใชว้ิธีการสร้างความหมาย โดยนาํอารมณ์ความรู้สึกภายในมาแสดงออกให้

เห็นเด่นชดัผ่านเคร่ืองแต่งกาย ผูอ้อกแบบใชต้วัหมาย (Signifier) สะทอ้นสภาพจิตใจ (ภายใน) ของตวัละครเพ่ือ

แสดงออกถึงความคิดดา้นความหมายท่ีอยากจะส่ือสาร (Signified) ผา่นเคร่ืองแต่งกาย (ภายนอก)  

 

ยกตวัอยา่ง ตวัละครโอริน 

ของจริง (Reference) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 

 

 

แต่งกายดว้ยโคโซเดะสองชั้น ดา้นในเป็น                

โคโซเดะสีเทาและทบัดว้ยโคโซเดะสีฟ้า                  

อมเทาซีดเก่า 

แสดงถึงภาพของความสบัสน ความชอกชํ้า 

ของโอรินท่ีพอ่/สามีทอดทิ้ง บาดแผลท่ียงั

คงเหลือร่องรอย 

ตกแต่งกิโมโน เดินเส้นดว้ยเศษผา้วางเส้นทบั

ซอ้นกนั ดา้ยสีขาวเยบ็เนาปะติด  

เทคนิคยอ้มเก่า ซีดและมีรอยเป้ือน   แสดงถึงฐานะของตวัละคร ความยากจน ความ

ลาํบาก และบ่งบอกการใชง้าน 

การมดัผกูโอบิไวด้า้นหนา้ แสดงถึงการฐานะ การแต่งกายดว้ยตนเอง                  

(ไม่มีผูแ้ต่งให้) เพ่ือรับรองชายหนุ่มหมู่บา้น 
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นอกจากน้ีสร้างลกัษณะรูปแบบเส้ือผา้เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของตวัละครด้วยเคร่ืองแต่งกาย อาทิ             

ตวัละครนกัเล่าเร่ืองท่ีมีลกัษณะรูปแบบและโครงสร้างการแต่งกายคลา้ยตวัละคร “มิยะซุ” ส่ือวา่นกัเล่าเร่ือง คือ               

มิยะซุในวยัหนุ่ม และความเช่ือมโยงของตวัละคร “มิยะซุ” ผูเ้ป็นตา การตกแต่งเคร่ืองแต่งกายเช่ือมโยงกับ                      

ฮิมะโระ (หลานชาย) เพ่ือส่ืออิทธิพล ความผกูพนั และความเป็นครอบครัวท่ีมิยะซุมีต่อฮิมะโระ  

 

5.  สรุปวธีิการสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายละครเวท ี

 จากการสร้างสรรคค์วามหมายในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีไดถ่้ายทอดแนวคิดและส่ือสารกบัผูช้ม

ใน 6 ประเด็นดงัท่ีกล่าวมา สรุปวิธีการสร้างสรรคค์วามหมายในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายละครเวที 3 วิธีการ 

ดงัน้ี 

1) วธีิการสร้างความหมายผ่านกระบวนการองค์ประกอบสัญญะ  

วธีิการสร้างความหมายผา่นกระบวนการองคป์ระกอบสญัญะ พบในหวัขอ้ การสร้างลกัษณะเฉพาะของ

ตวัละคร ซ่ึงภาพการแสดงท่ีปรากฏแก่สายตาของผูช้ม (Reference) มาจากการสร้างตวัหมาย (Signifier) โดยนาํ

ทศันธาตุทางศิลปะ อาทิ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ การจดัวางตามองคป์ระกอบทางศิลปะ รวมถึงการเลือกใช้

วสัดุและเทคนิคในการผลิตเคร่ืองแต่งกายมาเป็นตวัช่วยในการสร้าง “ตวัหมาย” เพ่ือส่ือความหมาย และตวั

หมายถึง (Signified) แนวคิดดงักล่าวมาจากการวเิคราะห์ลกัษณะนิสยัตวัละครและหาแรงบนัดาลใจประกอบ ทั้งน้ี 

การนาํองคป์ระกอบศิลป์มาใชน้การออกแบบเคร่ืองแต่งกายนั้นมีความเป็นสากล ผูช้มไดผ้่านการเรียนรู้สัญญะ

และมีประสบการณ์เก่ียวเน่ืองกบัสญัญะทางทศันธาตมุาก่อนสามารถเช่ือมโยงสารท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการจะส่ือสารได ้

2) การสร้างความหมายเคร่ืองแต่งกายผ่านความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย   

 - การสร้างความหมายเคร่ืองแต่งกายผ่านความหมายโดยอรรถ  พบในหัวขอ้ สร้างโครงสร้างและ

รูปแบบเพ่ือแสดงเวลาและสถานท่ี  ส่ือแสดงสถานภาพ  สร้างความหมายดว้ยสีเพ่ือกาํหนดบรรยากาศและอารมณ์

ของเร่ือง ผูอ้อกแบบนาํวิธีการสร้างความหมาย โดยใชข้อ้มูลทางวฒันธรรมมาส่ือความหมาย ผูช้มสามารถเช่ือมโยง

เขา้กบัส่ิงท่ีมองเห็น (Connoted meaning)  โดยเฉพาะเร่ืองสีกบัอารมณ์ของเร่ือง (Mood tone)  สีซ่ึงเป็นส่ิงเร้าท่ีมี

ความเป็นสากล ประกอบกบัภาพการแสดงท่ีเสริมดว้ยองคป์ระกอบศิลป์อ่ืนๆ ทาํใหผู้ช้มรับรู้ความหมายท่ีตรงกบั

อารมณ์ของละคร แต่จากการสนทนาหลงัจบการแสดง (Post talk) พบวา่ ตวัละครเทพีจนัทรา การรับรู้ของชมต่าง

ไปจากท่ีผูอ้อกแบบตั้งใจ เน่ืองจาก “สี” ของตวัละครท่ีเป็นสีขาว ตามวฒันธรรมบริบทญ่ีปุ่นสีขาวเป็นตวัแทนของ

ความตาย ประกอบกบัฉากละครท่ีเป็นป่าไผ่และซากศพ โครงกระดูก  ผูช้มตีความถึงดวงวิญญาณ  ผนวกกบั               

การรับรู้เทพีจนัทราท่ีเป็นภาพในใจ (ภาพจาํ) ของผูช้มไม่ตรงตามภาพลกัษณ์ท่ีสร้างสรรคไ์ว ้ การสร้างความหมาย

เทพีจนัทราไม่ใชส่ิ้งท่ีผูช้มคุน้เคย ผลกระทบจากการมองเห็นวบูแรกผูช้มประกอบกบัภาพจาํจึงทาํใหก้ารหมายรู้ 

(recognition) ไม่ตรงกบัสารท่ีตอ้งการส่ือ ผูช้มไม่นึกถึงพระมหาสถามปราปตโ์พธิสัตว ์ เพราะว่าห่างไกลจาก             

การรับรู้บริบท ดังนั้นสรุปได้ว่า ให้ผูอ้อกแบบควรศึกษาบริบทความหมายของสีในแต่วฒันธรรมญ่ีปุ่นและ

พิจารณาในแง่ภาพในใจ (ภาพจาํ) ท่ีผูช้มมีต่อตวัละครประกอบการสร้างสรรคผ์ลงาน 

- การสร้างความหมายเคร่ืองแต่งกายผ่านความหมายโดยนัย วธีิการน้ีพบในหวัขอ้ สร้างความหมาย

เพ่ือส่ือสารแก่นเร่ือง  ซ่ึงผูอ้อกแบบนาํเทคนิคการปักผา้ การตกแต่งผา้มาแสดงความหมาย ซ่ึงมาจากการคน้ควา้

ขอ้มูลสู่การตีความส่ือแก่นเร่ือง การใชค้วามหมายโดยนยัมาถ่ายทอดเกิดการรับรู้ความหมายท่ีสมบูรณ์ เน่ืองดว้ย

มีภาพการแสดงฉากสุดทา้ยท่ีตวัละครกอดเส้ือของพ่อ  ภาพการแสดงทาํใหผู้ช้มมองเห็นเทคนิคการปักปะต่อผา้ 

(ขยายการนําเสนอสารด้วยภาพการแสดง) ภาพการแสดงฉากน้ีจึงช่วยถ่ายทอดความคิด ทาํให้ผูช้มมองเห็น
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ประเด็นท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการสอดแทรกอย่างเด่นชัด แสดงให้เห็นว่าการนําเสนอภาพซํ้ า (ย ํ้าความ) หรือใช้

ระยะเวลาในการสร้างประสบการณ์การรับรู้ทาํใหผู้ช้มค่อยๆ ซึมซบั ทาํใหเ้กิดการเขา้ใจความหมายท่ีสร้างข้ึนได ้

3) การสร้างความหมายโดยอาศัยความสัมพนัธ์และการอุปมาอุปไมย   

การสร้างความหมายในลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญะสองสัญญะท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 

(Mataphor) โดยท่ีสัญญะแรกนั้นเป็นท่ีรู้จกักนัดีอยู่แลว้ เพราะฉะนั้นเม่ือถูกนาํมาเขา้คู่กบัสัญญะตวัท่ีสองซ่ึงยงั            

ไม่ค่อยรู้จกัความหมายกนัดี อาศยัความหมายของสัญญะตวัแรกจึงทาํใหส้ัญญะตวัหลงัถูกรับรู้ความหมายไปดว้ย 

พบในหัวขอ้ การแบ่งแยกโลกละครในเส้นเร่ืองหลกัและเส้นเร่ืองรอง โดยเฉพาะในฉากท่ีเด่นชดัอยา่ง ดอกไม้

เปรียบเทียบกับผูห้ญิง ผีเส้ือเปรียบเทียบกับผูช้าย ซ่ึงจากการสนทนาหลงัชมละคร พบว่าผูช้มสามารถรับรู้

ความหมาย เน่ืองจากภาพการแสดงประกอบดว้ยบทกลอนและภาพเงาการแสดงของนักแสดงชาย-หญิง ท่ีช่วย

สนบัสนุนสารน้ีไปสู่ผูช้มไปพร้อมกนั  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

เค ร่ืองแต่งกายในงานแสดง เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการส่ือสารและส่ือความหมาย (Meaning 

Communication) ระหวา่งนกัออกแบบเคร่ืองแต่งกายกบัผูช้ม เกิดเป็นองคป์ระกอบสองส่วน คือ รูปกบัความหมาย 

การท่ีผูช้มรับชมการแสดง โดยท่ีมีเคร่ืองแต่งกายเป็นหน่ึงในองค์ประกอบนั้น ย่อมเสริมสร้างภาพบนเวทีท่ี

สวยงามสมบูรณ์และส่งเสริมใหต้วัละครนั้นมีชีวิตโลดแล่นอยูใ่นโลกของละคร (รูป)  ในขณะเดียวกนัในแง่ของ

การส่ือความหมาย  ผูช้มละครจะสามารถเขา้ใจความหมายของผลงานการออกแบบสร้างสรรคเ์คร่ืองแต่งกายได้

หรือไม่นั้น  เป็นบทบาทของนกัออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีจะศึกษาเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดและนาํเสนอแนวคิดผ่าน

ผลงานของตน   

จากการศึกษา การสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย กรณีศึกษา ละครเวทีเร่ือง 

“เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” พบขอ้เสนอแนะสําหรับนักออกแบบเคร่ืองแต่งกายเพ่ือเป็นแนวทางใน                 

การทาํงานสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

1) การศึกษาขอ้มูลบริบทสังคม-วฒันธรรมท่ีเป็นสากลและคนส่วนใหญ่เขา้ใจ  ทาํให้นักออกแบบ

สามารถคน้หาจุดเช่ือมโยง “สัญญะ”  หรือนาํขอ้มูลท่ีเป็นภาพในใจ (ภาพจาํ) ของตวัละคร หรือคน้หาลกัษณะ             

ตวัละครท่ีมีความทรงจาํร่วม (collective memory) ของผูช้ม มาประกอบเพ่ือสร้างความหมายท่ีตรงกนัได ้ 

2) การวิเคราะห์ทาํความเขา้ใจผูช้มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (Audience-first) โดยนําขอ้มูลท่ีได้ศึกษามา

ผสมผสานกบัการสร้างสรรค ์ สร้างหรือเลือกใชร้หสั (code) อนัเดียวกนักบัผูช้มจะทาํใหส้ามารถเช่ือมต่อกบัผูช้ม

ไดดี้ยิ่งข้ึน  เพราะการใชส่ิ้งแวดลอ้มท่ีผูช้มรู้จกัหรือคุน้เคยมาใช ้แมผ้ลงานท่ีปรากฏเป็นสถานการณ์ใหม่ บริบท

ใหม่ แต่เม่ือเขา้ไดก้บับริบทและวฒันธรรมของผูช้มอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือส่ือความหมายตามท่ีคุน้เคย การรับรู้

ความหมาย-การแปลความหมายจะเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว สามารถสร้างอารมณ์ร่วม เกิดความพึงพอใจและ

ยอมรับ แต่หากภาพท่ีปรากฏสร้างความหมายท่ีนอกเหนือจากท่ีคุน้เคยจะเกิดการปฏิเสธต่อส่ิงท่ีไดรั้บรู้ไดง่้าย 

และหากผลงานส่ือสารความหมายในเชิงนามธรรม  การรับรู้ความหมายตอ้งอาศยัระยะเวลาในการส่ือสารหรือใช้

องคป์ระกอบอ่ืนมาประกอบเพ่ือเสริมความหมายนั้นใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  

ดงันั้น การสร้างสรรคค์วามหมายในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายละครเวที  จึงเป็นส่ิงนกัออกแบบตอ้ง

เขา้ใจกระบวนการสร้างและเขา้ใจ “ความหมาย” ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์ความทา้ทายความคิดการสร้างสรรคค์วามหมาย
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ว่าส่ิงใดมีความหมายตายตวั หรือมีเพียงหน่ึงความหมาย หรือมีความหมายใดท่ีเป็นสากลท่ีผูอ้อกแบบจะคิด-

วเิคราะห์นาํสู่การพฒันาและสร้างการรับรู้ความหมายแก่ผูช้มใหต้รงตามท่ีตนเองตอ้งการส่ือสารต่อไป 
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ประโยชน์และแนวทางการสร้างสรรค์วดิีโอทาํอาหารรูปแบบ ASMR 

THE ADVANTAGES AND GUIDELINES FOR PRODUCING ASMR COOKING 

VIDEOS 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการเร่ืองน้ีนาํเสนอประโยชน์และแนวทางการสร้างสรรค์วิดีโอทาํอาหารในรูปแบบ ASMR 

(Autonomous Sensory Meridian Response) สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการผลิตส่ือวิดีโอการทาํอาหารในรูปแบบท่ีเป็นสากล 

เขา้ถึงผูช้มไดง่้าย และผลิตไดด้ว้ยตนเองแมไ้ม่ใช่นกัสร้างส่ือวดีิโอมืออาชีพ 

 แนวทางการทาํวดีิโอทาํอาหารแบบ ASMR นั้นมีประโยชน์ในการขจดัอุปสรรคของการสร้างวดีิโอสอน

ทาํอาหารแบบเดิมๆท่ีตอ้งมายืนพูดหน้าจอ เช่น อุปสรรคดา้นการใช้ภาษา, การขาดทกัษะการแสดงออกและ               

การต้องการทีมงานผลิตส่ือวิดีโอแบบมืออาชีพ โดย ASMR จะไม่ส่ือสารด้วยคาํพูดแต่ใช้ภาพและเสียงใน                   

การส่ือสารทาํให้มีความเป็นสากลและทาํลายกาํแพงภาษา, ดึงดูดผูช้มให้เพ่ิมมากข้ึน และสามารถผลิตไดง่้ายๆ

ดว้ยตนเอง โดยแนวทางผลิตเบ้ืองตน้นั้น ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นพิธีกรหรือนกัผลิตส่ือมืออาชีพก็ทาํได ้แมมี้อุปกรณ์แค่

สมาร์ทโฟนเคร่ืองเดียวก็ผลิตได ้เพียงตอ้งใส่ใจรายละเอียดการผลิตเช่น การเลือกเมนู การเลือกอุปกรณ์ การวาง

มุมกลอ้งในระยะใกลเ้พ่ือเก็บภาพและเสียงท่ีชดัเจน การซกัซอ้มและใส่ใจรายละเอียด รวมถึงวิธีการตดัต่อแบบ

เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติทาํให้ผูท่ี้รักในการทาํอาหารและเชฟท่ีสนใจดา้นการผลิตส่ือสามารถนาํไปประยุกต์

สร้างสรรคเ์องไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 

คาํสําคญั: วดีิโอ, ทาํอาหาร, 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 

 กระแสความนิยมการทาํอาหารดว้ยตนเองมีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ซ่ึงเกิดจากหลายๆ

ปัจจยั โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะน้ี ผูค้นต่างให้ความสาํคญัใน

การใส่ใจดูแลสุขภาพและเร่ืองอาหารการกินมากยิ่งข้ึน การทาํอาหารทานเองท่ีบา้นจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเป็นท่ี

นิยมอยา่งมาก โดยผลสาํรวจจากสวนดุสิตโพลพบวา่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 นั้นผูค้น

หนัมาทาํอาหารทานเองท่ีบา้นมากถึงร้อยละ 75.81 (พรพรรณ, 2564)  

 ดงันั้น เม่ือผูค้นหันมาทาํอาหารเพ่ือรับประทานเองมากข้ึน กระแสของวิดีโอสอนทาํอาหารจึงไดรั้บ

ความนิยมเพ่ิมมากข้ีึนตามไปดว้ย ส่งผลให้ผูผ้ลิตวิดีโอสอนทาํอาหารต่างมองหาแนวทางในการผลิตวิดิโอใน

รูปแบบท่ีแปลกใหม่เพ่ือทาํใหดู้น่าสนใจและสามารถดึงดูดผูช้มใหเ้พ่ิมมากข้ึน แต่ในทางกลบักนันั้นน่าเสียดายท่ี

บุคลากรในวงการอาหารแนวหนา้หลายๆท่านท่ีมีความคิดท่ีจะเผยแพร่ความรู้และเทคนิคการทาํอาหารรวมถึง

สร้างช่ือเสียงผ่านวิดีโอ ตอ้งติดอุปสรรคหลายๆ ด้านในการผลิตวิดีโอสอนทาํอาหารรูปแบบเดิมๆ ทาํให้ไม่

สามารถรังสรรคผ์ลงานออกมาไดเ้ป็นรูปธรรม เช่น ปัญหาการขาดทกัษะดา้นภาษาระดบัสูงทาํใหค้ลิปเผยแพร่อยู่

แค่ในวงแคบ ปัญหาการขาดทกัษะดา้นการแสดงออกและส่ือสารหนา้กลอ้งรวมถึงการขาดทุนทรัพย,์ ทีมงาน และ 

ทกัษะการผลิตส่ือวดีิโอ ซ่ึงการใชเ้ทคนิคการผลิตแบบ ASMR นั้นจะเขา้มาตอบโจทยแ์ละช่วยแกปั้ญหาเหล่าน้ีได ้

 

วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือแสดงประโยชน์ของการผลิตวิดีโอทําอาหารแบบ ASMR สําหรับผู ้ท่ีมีความช่ืนชอบใน                      

การทาํอาหาร คนครัวมืออาชีพ รวมถึงผูผ้ลิตส่ือวดีิโอ 

(2) เพ่ือนาํเสนอแนวทางการเร่ิมตน้ผลิตวดีิโอทาํอาหารแบบ ASMR ใหมี้ความเป็นสากลไดด้ว้ยตนเอง 

 

นิยามและความสําคัญของ ASMR 

 ASMR ย่อมาจาก Autonomous Sensory Meridian Response เป็นการตอบสนองต่อประสาทการรับรู้

ความรู้สึกอตัโนมติั ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีผ่อนคลายไม่วา่จะเป็นการมองเห็น การไดย้ิน หรือการสัมผสั โดยส่ิงเหล่าน้ี

มกัจะพบเจอไดใ้นชีวติประจาํวนั เช่น การนอนฟังเสียงฝน, การนัง่มองธรรมชาติ หรือการท่ีมีคนมาลูบหวัเราอยา่ง

แผ่วเบาซํ้ าๆ ทาํให้รู้สึกเคล้ิม ผ่อนคลายความเครียด และช่วยให้นอนหลบัสบายจากอาการนอนไม่หลบัท่ีเกิดจาก

ความเครียดสะสม โดย Giulia Poerio ไดท้าํการวิจยัดว้ยการนาํวิดีโอ ASMR มาทดสอบรักษาอาการนอนไม่หลบั 

ซ่ึงผลจากการเก็บขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่างพิสูจน์ไดว้่าวิดีโอ ASMR ช่วยให้นอนหลบัไดจ้ริง (Poerio, 2016) และ

ทั้งหมดน้ีเป็นการรับรู้โดยประสาทสมัผสัท่ีเรียกวา่ ASMR  

 ในยคุปัจจุบนัผูผ้ลิตคอนเทนตจ์าํนวนมากประยกุตใ์ชศ้าสตร์ ASMR มาใชใ้นการสร้างสรรคค์อนเทนต์

เพ่ือให้ผูช้มรู้สึกผ่อนคลายหลากหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็น วิดีโอการกินอาหาร เสียงเพลง เสียงธรรมชาติ หรือ

วดีิโอการทาํอาหาร เม่ือผูช้มไดเ้ขา้มารับชมก็จะรู้สึกเพลิดเพลินและคลอ้ยตามโดยไม่รู้ตวั  

 กระแสความนิยม ASMR ท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ผูค้นหันมาเปิดช่อง Youtube ผลิตวิดีโอ 

ASMR เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากทั้งในไทยและทัว่โลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีให้ความสนใจของผูช้มท่ีเขา้มาติดตามช่อง 

Youtube ท่ีผลิตคอนเทนต์ประเภทน้ีเป็นจาํนวนมากเช่นกัน โดยช่อง Youtube ช่ือดังท่ีประสบความสําเร็จใน               

การสร้างสรรคว์ดีิโอ ASMR เช่น 
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1. ช่อง SAS-ASMR โดยช่องน้ีจะเน้นนําเสนอคอนเทนต์การกินอาหารเป็นหลกั เป็นช่องท่ีผูค้นให้ 

ความนิยมเป็นอยา่งมากมีผูติ้ดตามถึง 9 ลา้นคน อีกทั้งในบางคลิปมียอดผูเ้ขา้ชมสูงถึง 40 ลา้นคร้ัง 

  

 

ภาพที ่1 แสดงหนา้แรกของช่อง SAS-ASMR 

  (ท่ีมา : https://www.youtube.com/channel/UCp4LfMtDfoa29kTlLnqQ5Mg) 

 

2. ช่อง Vito ASMR โดยช่องน้ีจะเนน้นาํเสนอเป็นการสร้างเสียงจากส่ิงของต่างๆ โดยใชว้ธีิ ขดู เขยา่ ขยี้ 

เคาะ แกะ เกา ให้เกิดเสียง ทาํให้ผูฟั้งรู้สึกเคล้ิมไปกบัเสียงท่ีไดย้ิน สาํหรับยอดผูติ้ดตามช่องน้ีอยูท่ี่ 1 ลา้นคน และ

มีจาํนวนผูรั้บชมในแต่ละคลิปกวา่ 10 ลา้นคร้ัง  

 

 
 

ภาพที ่2 แสดงหนา้แรกของช่อง Vito ASMR 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/channel/UCxQiPuwF3iaxV_aJOzjQV-Q) 

 

3. ช่อง 321 Relaxing - Meditation Relax Clips โดยช่องน้ีเป็นช่องท่ีนาํเสนอ ASMR ในรูปแบบเสียง

ธรรมชาติ เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้มารับฟังรู้สึกผอ่นคลาย ด่ืมดํ่ากบัเสียงฝน เสียงนํ้ าตก เสียงคล่ืนในทะเล เสียงนกท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติท่ีแทจ้ริง เหมาะกบัการฟังก่อนนอนหรือ ตอ้งการผ่อนคลาย ซ่ึงช่องน้ีมีผูติ้ดตามถึง 1.31 ลา้นคน และ               

มียอดผูรั้บชมในหลายๆ คลิปสูงกวา่ 10 ลา้นคร้ังเช่นกนั 

https://www.youtube.com/channel/UCp4LfMtDfoa29kTlLnqQ5Mg
https://www.youtube.com/channel/UCxQiPuwF3iaxV_aJOzjQV-Q
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ภาพที ่3 แสดงหนา้แรกของช่อง 321 Relaxing - Meditation Relax Clips 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/channel/UCvGwWJ_bcMkHRBuTNCL08cA) 

  

หากมองจากความนิยมและผลลพัท์ของ ASMR แลว้ จึงทาํให้ผูผ้ลิตคอนเทนต์ไม่ควรมองขา้มการนาํ 

ASMR มาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ โดยเฉพาะในเร่ืองการทาํอาหาร ซ่ึงสามารถตอบโจทย ์และทลาย

ข้อจํากัดในการสร้างสรรค์รายการของผูผ้ลิตคอนเทนต์ ซ่ึงในขณะเดียวกันการผลิตวิดิโอในรูปแบบปกติ                        

ไม่สามารถทาํได ้

 

ประโยชน์ของการนํา ASMR มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์คอนเทนต์วดิีโอการทาํอาหาร ในด้านต่างๆ  

ประโยชน์ด้านความนิยม 

ความนิยมของวิดีโอการทาํอาหารแบบ ASMR ไม่เพียงไดรั้บความนิยมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น                

แต่ทัว่โลกต่างใหค้วามนิยมในการรับชมวิดีโอการทาํอาหารแบบ ASMR เช่นกนั เน่ืองจากผูค้นทัว่โลกส่วนใหญ่

ลว้นแลว้แต่ช่ืนชอบในการรับทานอาหาร และช่ืนชอบการทาํอาหาร จึงไดมี้การแสวงหาวิดีโอการทาํอาหารใน

ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเพ่ือศึกษาเรียนรู้ เพ่ือความเพลิดเพลิน หรือเพ่ือเป็นแนวทางใน

การทาํตาม   

ดงันั้น วิดีโอการทาํอาหารแบบ ASMR จึงถูกสร้างข้ึนมากมายในขณะน้ี โดยจะเห็นไดว้า่หลายๆ ช่องท่ี

ทาํคอนเทนตป์ระเภทน้ีต่างไดรั้บการตอบรับท่ีดีมาก  ยกตวัอยา่งช่องท่ีทาํคอนเทนตก์ารอาหารท่ีไดรั้บความนิยม 

เช่น  

1.1 ช่อง HidaMari Cooking โดยช่องน้ีจะนาํเสนอการทาํอาหารเป็นหลกั เป็นช่องของคนญ่ีปุ่น เนิ้ือหา

ของแต่ละคลิปจะแสดงให้เห็นถึงกรรมวิธีการทาํอย่างชัดเจนทีละขั้นตอน มีขอ้ความระบุขอ้มูลวตัถุดิบและ

สดัส่วนโดยไม่ตอ้งมีผูบ้รรยาย ใชภ้าพและเสียงบรรยากาศสดของการทาํอาหารเป็นการส่ือสาร เช่นการตีไข่ ผสมแป้ง 

ใชเ้คร่ืองผสม ซ่ึงมีเสียงหลากหลายทาํให้ผูรั้บชมรู้สึกเพลิดเพลิน และมีสมาธิในการรับชม สามารถทาํตามในแต่ละ 

ขั้นตอนไดง่้าย  สาํหรับผูติ้ดตามช่องน้ีอยูท่ี่ 3.76 ลา้นคน และมียอดผูช้มในแต่ละคลิปสูงถึงหลายลา้นคนเช่นกนั 

https://www.youtube.com/channel/UCvGwWJ_bcMkHRBuTNCL08cA
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ภาพที ่4 แสดงหนา้แรกของช่อง HidaMari Cooking  

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/channel/UCcp9uRaBwInxl_SZqGRksDA) 

 

1.2 ช่อง [햄지]Hamzy ช่องน้ีเป็นช่องของชาวเกาหลี ช่ือ “ฮมัจิยอง” โดยเธอจะนําเสนอวิดีโอแบบ  

ASMR เป็นการทาํอาหารกินเอง ซ่ึงในวิดีโอจะแสดงให้เห็นการทาํอาหารดว้ยตนเองทุกขั้นตอนและเป็นการทาํ

เมนูแบบง่ายๆ ผูช้มสามารถทาํตามได ้เม่ือเธอทาํอาหารเสร็จแลว้เธอก็ยงัรับประทานอาหารท่ีเธอทาํให้ไดรั้บชม

อีกดว้ยทาํใหผู้ช้มเห็นถึงความอร่อยในอาหารของเธอผา่นภาพและเสียงในวดีิโอ สร้างความเพลิดเพลินและทาํให้

ผูช้มรู้สึกหิวไปดว้ย ยอดผูติ้ดตามช่องของฮมัจิยองสูงถึง 7.49 ลา้นคน และมียอดผูช้มคลิปสูงถึงหลายลา้นคร้ัง

เช่นกนั 

 

 
 

ภาพที ่5 แสดงหนา้แรกของช่อง [햄지]Hamzy 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/channel/UCPKNKldggioffXPkSmjs5lQ) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcp9uRaBwInxl_SZqGRksDA
https://www.youtube.com/channel/UCPKNKldggioffXPkSmjs5lQ
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 วดีิโอแบบ ASMR เป็นวดีิโอท่ีผูช้มสามารถเขา้ถึงง่ายและเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น ส่วนใหญ่เป็น

การถ่ายทาํแบบตั้งกลอ้งไวน่ิ้งๆไม่เคล่ือนไหวเยอะ จึงทาํให้ผูช้มเห็นภาพกระบวนการการทาํอาหารไดอ้ย่าง

ชดัเจน และค่อยๆ แสดงถึงขั้นตอนการทาํอยา่งชา้ๆ มีการตดัต่อท่ีไม่ซบัซอ้นหรือเร่งเวลามากจนเกินไป ผูค้นท่ีเขา้

มารับชมจึงรู้สึกผอ่นคลาย และเพลิดเพลินในการรับชมและทาํอาหารตามไดง่้าย 

 

ประโยชน์ด้านการทาํลายกาํแพงภาษา 

 วิดีโอแบบ ASMR เป็นการแสดงออกดว้ยการกระทาํ ซ่ึงผูช้มจะสามารถรับรู้ และเขา้ใจไดจ้ากส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ในวดีิโอ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูบ้รรยาย ทาํใหผู้ช้มทัว่โลกสามารถเขา้ถึงไดง้าย ทาํลายกาํแพงดา้นภาษา ซ่ึงประเดน็

หลกัๆ ของการทาํวิดีโอแบบ ASMR คือ การใช้ภาพและเสียงบรรยากาศเล่าเร่ืองแทนการพูดหรือการเขียน                    

เป็นการส่ือสารโดยไม่ตอ้งใชภ้าษา  ซ่ึงมีผลการศึกษาท่ีแสดงวา่ภาพมีผลต่อการกระตุน้การรับรู้ดา้นการมองเห็น 

โดยมีประสิทธิภาพดีกว่าการรับรู้ดว้ยวิธีอ่ืน (กนกรัตน์ ยศไกร, 2551) รวมไปถึงเสียงบรรยากาศจริง หรือเสียง

ประกอบการทาํอาหารในวิดีโอนั้นยงัสามารถช่วยเล่าเร่ืองสร้างความสมจริงและมิติให้กบัวิดีโออีกดว้ย (Alten, 

2013)   

 เม่ือกาํแพงดา้นภาษาหายไป ผูช้มเนน้ใหค้วามสนใจกบัการดูภาพ ฟังบรรยากาศจริงท่ีเกิดข้ึน ผูค้นสามารถ

รับชมไดท้ัว่โลกไม่มีขอ้จาํกดั โดยใน Youtube Creator Academy  ซ่ึงเป็นคลงัความรู้ท่ีเป็นทางการของยทููปเอง                 

ก็ได้แนะนําเอาไวเ้ช่นกันว่า หากตอ้งการผลิตวิดิโอท่ีดึงดูดผูช้มได้ทั่วโลก ทางเลือกหน่ึงท่ีควรพิจารณา คือ                   

การสร้างสรรคว์ดีิโอท่ีเขา้ใจไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาพดู เช่น การทาํละครใบ ้การเตน้ หรือ คลิป ASMR และ

การทาํวดีิโอทาํอาหารตามท่ีบทความน้ีไดห้ยบิยกมานาํเสนอนั้นเอง (Youtube Creator Academy, 2021) 

 ดงันั้นเม่ือยอดผูรั้บชมวิดีโอสูงข้ึน ยอดผูติ้ดตามก็เพ่ิมมากข้ึนดว้ย ส่งผลให้ผูท่ี้ทาํคอนเทนต์เพ่ือสร้าง

รายไดมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนไม่วา่จะจากค่าโฆษณา, ค่าพรีเม่ียม หรือจากผูส้นบัสนุนอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึนตามลาํดบั 

 ถึงแมว้า่ผูผ้ลิตวิดีโอจะสามารถใส่คาํบรรยายใตภ้าพเพ่ือใหค้นทัว่โลกสามารถเขา้ใจเน้ือหาได ้แต่ก็ตอ้ง

ไม่ลืมว่ายิ่งผูส้ร้างพูดเยอะจาํนวนขอ้ความบรรยายก็ตอ้งเยอะตามไปด้วย ดังนั้นผูท้าํวิดีโอจะตอ้งมีทกัษะใน                   

การแปลภาษาและการเขียน เน่ืองจากต้องแปลคาํพูดออกมาเป็นคาํบรรยายเป็นภาษาอ่ืน หากไม่มีทักษะ                          

การแปลภาษาอาจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจา้งแปลจาํนวนมาก อีกทั้งทกัษะดา้นการเขียนก็สาํคญัและเป็นส่ิงท่ียาก

สาํหรับหลายๆ คนท่ีไม่ถนดัดา้นน้ี  

 นอกจากนั้นเม่ือมองจากฝ่ังของผูรั้บสาร แมว้า่ในปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่จะเคยชินกบัการอ่านคาํบรรยาย

ก็ตาม แต่การท่ีตอ้งอ่านขอ้ความบรรยายยาวๆ ไปพร้อมกบัการดูวดีิโอนั้นตอ้งใชส้มาธิเป็นอยา่งมาก 

 

ประโยชน์ด้านการผลติ 

 ในดา้นการผลิตวิดีโอทาํอาหารแบบ ASMR นั้น สามารถทาํไดง่้ายและสะดวกกบัผูส้ร้างสรรคมื์อใหม่   

ผูท่ี้ช่ืนชอบการทาํอาหาร รวมถึงเชฟมืออาชีพ มากกว่าการทาํวิดีโอในรูปแบบรายการท่ีมีการพูดหน้ากลอ้ง 

เน่ืองจากในรายการรูปแบบปกตินั้นนอกจากทกัษะในการทาํอาหารแลว้ ผูท้าํอาหารในคลิปจะตอ้งมีทกัษะในการพูด

ต่อหนา้กลอ้งอยา่งล่ืนไหลประหน่ึงเป็นพิธีกรมืออาชีพ ซ่ึงนัน่อาจไม่ไดเ้หมาะกบัผูท่ี้ชอบทาํอาหารทุกคน บางคน

อาจทาํอาหารเก่งแต่พดูไม่เก่งหรืออายกลอ้งก็เป็นได ้แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือเป็นวดีิโอทาํอาหารแบบ ASMR ผูท้าํ

อาหารไม่จาํเป็นตอ้งพูดสดๆในวิดีโอให้ผูค้นรับชม และไม่จาํเป็นตอ้งเห็นหน้าผูท่ี้อยู่ในวิดีโอ ให้เห็นเพียง



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน ์คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1574 

ขั้นตอนในการทาํอาหารในวิดีโอท่ีชดัเจน โดยอาจใส่คาํบรรยายช่ือและสัดส่วนวตัถุดิบท่ีใชแ้ละขั้นตอนการปรุง

ท่ีสาํคญัสั้นๆ เป็นภาษาองักฤษง่ายๆ เป็นบางคร้ัง  

 วิดีโอแบบ ASMR กระบวนการถ่ายทาํนั้นไม่ซับซ้อน ไม่จาํเป็นตอ้งเคล่ือนไหวกลอ้งหรือใชเ้ทคนิค 

การถ่ายทาํพิเศษใดๆ เน่ืองจากคลิปส่วนใหญ่เป็นการตั้งกลอ้งน่ิงๆ เพียงแค่มีขาตั้งกลอ้งหรือท่ียึดจบั และจดัวาง

มุมภาพให้เห็นขั้นตอนการทาํท่ีชัดเจน มีแสงสว่างเพียงพอ และวางกลอ้งในระยะท่ีจะไดรั้บเสียงบรรยากาศ               

การประกอบอาหารท่ีชดัเจน โดยอุปกรณ์การถ่ายทาํไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอุปกรณ์มืออาชีพท่ีมีราคาแพง เพียงแค่มี

โทรศัพท์มือถือก็เพียงพอแลว้ เน่ืองจากในปัจจุบันสมาร์ทโฟนนั้นมีความสามารถในการประมวลผลระดับ

เดียวกบัแลป็ท็อป โดยมีคุณสมบติัมากมายทั้งการเป็นเคร่ืองบนัทึกวดีิโอ, เคร่ืองบนัทึกเสียงและอุปกรณ์ตดัต่อใน

ตวั เน่ืองจากสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์พกพา ช่วยลดความจาํเป็นในการทาํงานดว้ยอุปกรณ์ขนาดใหญ่ จึงเป็น

อุปกรณ์ท่ีมีประโยชน์สาํหรับการผลิตส่ือวดีิโออยา่งมาก (Gromik, 2015) จึงเหมาะกบัผูรั้กการทาํอาหารท่ีตอ้งการ

เร่ิมตน้ทาํคลิปโดยไม่ตอ้งลงทุนไปกบัเคร่ืองมือการผลิตส่ือราคาแพง และต่อไปหากผูส้ร้างสรรคว์ิดีโอตอ้งการ

ยกระดบัคุณภาพผลงานก็สามารถเพ่ิมอุปกรณ์ในภายหลงัได ้

 

แนวทางการผลติสําหรับผู้ที่สนใจสร้างสรรค์วดิีโอการทาํอาหารแบบ ASMR 

1. เลือกเมนูและอุปกรณ์ให้เหมาะสมสาํหรับการทาํวิดีโอแบบ ASMR โดยเฉพาะเมนูท่ีมีกรรมวธีิท่ีเป็น

การสับ ทุบ ตี หั่น ทอด ผดั จะช่วยให้เสียงมีความหลากหลาย น่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งข้ึน รวมถึงการเลือก

ภาชนะและวสัดุอุปกรณ์การทาํอาหาร ควรเป็นวสัดุท่ีใหเ้สียงท่ีชดัเจน เช่น แกว้ กระเบ้ือง เหล็ก เพ่ือเพ่ิมอรรถรส

ของเสียงในวิดีโอ ซ่ึงสามารถดูตวัอยา่งไดจ้ากช่อง [햄지]Hamzy ท่ีมกัประกอบกาหารในรูปแบบของการผดัท่ีจะ

ใหเ้สียงซ่าของการจ่ีกระทะท่ีชดัเจน และดึงดูดผูช้มไดดี้ 

2. การเลือกสถานท่ีถ่ายทาํ หอ้งท่ีใชถ่้ายทาํจะตอ้งไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก หรือมีเสียงสะทอ้นหรือ

กอ้งมากจนเกินไป ในกรณีท่ีเสียงกอ้งสามารถเลือกหาวสัดุมาบุผนงัห้องเพ่ือลดเสียงสะทอ้นได ้เช่น พรม กล่อง 

หรือแผงไข่กระดาษ เพ่ือลดเสียงสะทอ้นในการบนัทึกใหน้อ้ยท่ีสุด 

3. การจดัมุมกลอ้ง ควรเป็นมุมท่ีเห็นการทาํอาหารในระยะใกล ้เช่น Close Up Shot หรือ Medium Close 

Up Shot เน่ืองจากจะทาํให้เห็นรายละเอียดท่ีชดัเจน โดยสามารถศึกษาจากตวัอยา่งช่อง ASMRต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนได้

กล่าวถึงขา้งตน้ และหากผูถ่้ายทาํใชไ้มคโ์ครโฟนของกลอ้งหรือโทรศพัท ์การวางกลอ้งใกล้ๆ ก็จะช่วยเก็บเสียงได้

ดีท่ีสุด นอกจากนั้นการตั้งค่ารูรับแสงท่ีกวา้ง (ค่า F1.8 หรือตํ่ากวา่) นั้นจะช่วยเบลอฉากหลงั เพ่ิมความสวยงาม

โดดเด่นใหข้ั้นตอนทาํอาหารไดม้ากยิง่ข้ึน 

4. ในปัจจุบนัความละเอียดในการบนัทึกภาพควรอยูท่ี่ 1080p เป็นอยา่งตํ่า เช่นช่อง HidaMari Cooking    

ก็ใชค้วามละเอียดแบบ 1080p เช่นกนั โดยอุปกรณ์การถ่ายทาํส่วนใหญ่จะรองรับความละเอียดน้ีอยูแ่ลว้ หากผูผ้ลิต

วิดีโอสามารถถ่ายทาํท่ีความละเอียด 4k ก็จะได้ภาพท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน ง่ายในการนําวิดีโอไปตดัต่อเพ่ิมเติม 

อยา่งไรก็ตามการถ่ายทาํท่ีความละเอียด 4k นั้นจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลและความแรงของอุปกรณ์ในการตดัต่อ

ค่อนขา้งสูง ดงันั้นใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีใชด้ว้ย 

5. การจดัแสง หากไม่มีอุปกรณ์จดัไฟแบบมืออาชีพ ควรถ่ายในเวลากลางวนัโดยเลือกถ่ายบริเวณใกล้

หน้าต่าง เน่ืองจากแสงท่ีเขา้มาทางหน้าต่างจะให้แสงท่ีนุ่ม และทาํให้ภาพการทาํอาหารนั้นสวยงามน่ารับชม                

การถ่ายในท่ีแสงนอ้ยเกินไปภาพจะมี noise และสีสันจะผิดเพ้ียนไปทาํให้อาหารดูไม่น่ารับประทาน การจดัแสง

ในรูปแบบน้ีเห็นตวัอยา่งไดจ้ากช่อง HidaMari Cooking ท่ียกตวัอยา่งไปขา้งตน้ 
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6. ผูผ้ลิตควรทาํการซอ้มทดลองก่อนการบนัทึกทุกคร้ัง ลองถ่าย และใส่หูฟังทดสอบเสียงวา่มีเสียงไม่พึง

ประสงคเ์ขา้มาหรือไม่ เช่น เสียงเคร่ืองปรับอากาศ เสียงจ่ีของไฟ เป็นตน้ เพ่ือแกไ้ขปัญหาของเสียงรบกวนก่อน

ถ่ายทาํ 

7. การตัดต่อใช้วิธีการตัดต่อแบบคัทชนคัท หรือการนําแต่ละคลิปมาต่อกันแบบง่ายๆ เพ่ือเน้น                      

ความสมจริง ไม่จาํเป็นตอ้งใส่เอฟเฟคการเปล่ียนผ่านมากเกินไปเพราะจะทาํให้คลิปวิดีโอดูเก่าไม่ร่วมสมยั                     

โดยในการตดัต่ออาจมีการปรับระดบัแสงหรือเสียงให้แต่ละคลิปพอดีกนัเพ่ือให้คลิปทั้งคลิปมีความกลมกลืน            

เป็นหน่ึงเดียวกนั 

8. เพ่ือให้เน้ือหาเขา้ถึงผูช้มไดท้ัว่โลก สามารถใส่ตวัอกัษรอธิบายวตัถุดิบ หรือวีธีการทาํแบบสั้นๆ เป็น

ภาษาองักฤษไวใ้นบางช่วงท่ีจาํเป็น แต่ไม่จาํเป็นตอ้งใส่ละเอียดและบ่อยเกินไปเน่ืองจากจะทาํให้รกสายตา                  

หากตอ้งการใส่รายละเอียดจาํนวนมากควรใส่ในคาํอธิบายใตค้ลิปจะดีกวา่ 

9. ลงมือผลิตผลงานและเผยแพร่จริง นาํคาํติชมมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือพฒันาผลงานใหถู้กใจผูช้มของช่อง

ตนเอง 

 

สรุป 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ คงทาํให้เห็นประโยชน์และแนวทางในการสร้างสรรคว์ิดีโอทาํอาหารใน

รูปแบบ ASMR ไม่วา่จะเป็นประโยชน์ดา้นความนิยมท่ีสามารถเขา้ถึงผูช้มไดง่้ายดว้ยรูปแบบการทาํอาหารท่ีตอบ

โจทยเ์อกลกัษณ์ของการทาํ ASMR ประโยชน์ดา้นการทาํลายกาํแพงภาษาและทาํให้ผูผ้ลิตสามารถเผยแพร่คลิป               

สู่สากลไดแ้มไ้ม่มีความเช่ียวชาญดา้นภาษา และประโยชน์ดา้นการผลิตท่ีทาํไดง่้ายและเหมาะกบันกัปรุงอาหารท่ี

ไม่มีทกัษะการแสดงออกหนา้กลอ้งท่ีการถ่ายทาํและตดัต่อสามารถเร่ิมตน้ดว้ยตนเองได ้โดยแนวทางในการเร่ิมตน้

ผลิตนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงตอ้งใส่ใจในรายละเอียดและขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเลือกเมนูท่ีเหมาะสม  

การเลือกมุมกลอ้ง, แสง, ห้องท่ีใหเ้สียงท่ีเหมาะสม ใชก้ารตดัต่ออยา่งเรียบง่ายโดยหมัน่ผลิตและพฒันาผลงานอยู่

เสมอก็เพียงพอท่ีจะทาํใหเ้กิดคลิปท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงวธีิน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นหน่ึงในแนวทางสาํหรับผูท่ี้เร่ิมตน้และ

กาํลงัศึกษาดา้นการผลิตส่ือวดิิโอใหห้ลากหลายและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน เพ่ือร่วมกนัสร้างสรรคแ์ละแบ่งปันความรู้

ดา้นการทาํอาหารสู่ทัว่โลกผา่นส่ืออนไลน์อยา่งย ัง่ยนื 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เม่ือผูผ้ลิตมีความเช่ียวชาญพ้ืนฐานการรังสรรคค์ลิปวิดีโอมากข้ึนแลว้ และตอ้งการปรับปรุงคุณภาพ

รายการให้ดียิ่งข้ึน สามารถยกระดบัไดโ้ดยการค่อยๆเพ่ิมอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นทั้งด้านการถ่ายทาํวิดีโอและการทาํ 

อาหาร ยกตวัอยา่งเช่น จากปกติถ่ายทาํดว้ยกลอ้งเพียงหน่ึงตวัก็สามารถเพ่ิมกลอ้งอีกตวัเพ่ือถ่ายทาํในอีกมุมหน่ึง

เพ่ือใชต้ดัสลบัไปมาทาํให้คลิปมีชีวิตชีวาข้ึน, การเปล่ียนไปใชไ้มโครโฟนคุณภาพสูงท่ีเสียงชดัเจนและตดัเสียง

รบกวน, การเพ่ิมไฟในการถ่ายทาํเพ่ือใหส้ามารถทาํคลิปไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการ  

2. นอกการการปรับปรุงด้านวิธีการผลิตแลว้ ควรเพ่ิมความแปลกใหม่ให้กับเน้ือหาอย่างสมํ่าเสมอ                

เพ่ือดึงดูดผูช้มใหติ้ดตามในระยะยาว เช่น การเลือกใชว้ตัถุุดิบแปลกๆหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ หรือรังสรรคเ์มนูท่ีเป็นท่ี

นิยมในสังคมออนไลน์ รวมไปถึงอาจเชิญแขกรับเชิญเขา้มาร่วมทาํอาหารในบางตอนเพ่ือใส่รสชาติใหม่ๆ ให้กบั

คลิปของคุณได ้
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3. ผูท่ี้สร้างสรรคค์อนเทนต์ดา้นอ่ืนท่ีตอ้งการเผยแพร่วีดีโอของคุณสู่ระดบัโลก ก็สามารถนาํแนวทาง 

การผลิตรูปแบบน้ี ไปประยุกตใ์ชก้บัเน้ือหาท่ีทาํอยู่แลว้ไดเ้ช่นกนั เช่น สอนตดัผม, สอนทาํงานฝีมือ หรือสอน

ซ่อมบํารุงเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือขจัดอุปสรรคต่างๆทั้ งด้านภาษาและการผลิตเพ่ือนําไปต่อยอดให้มี                   

ความน่าสนใจและแปลกใหม่มากข้ึน 
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https://www.youtube.com/channel/UCp4LfMtDfoa29kTlLnqQ5Mg
https://www.youtube.com/channel/UCxQiPuwF3iaxV_aJOzjQV-Q
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/global-format?hl=th#strategies-zippy-link-4


การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1577 

การสร้างเกมการเรียนรู้เกีย่วกบัทกัษะการออกแบบขั้นพืน้ฐาน 

ด้วย IMTEAC MODEL ในรูปแบบออนไลน์ 

CREATION OF GAME BASED LEARNING ABOUT BASIC DESIGN SKILLS 

BY IMTEAC MODEL ON AN ONLINE PLATFORM 

 

อ.ธีรเนตร  วโิรจน์สกุล 

สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

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

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีเป็นแนวทางในการสร้างเกมการเรียนรู้และศึกษาผลสัมฤทธ์ิท่ีเก่ียวกับทักษะ                        

การออกแบบขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบออนไลน์ ผูเ้ขียนไดศึ้กษาแนวทางการออกแบบ Game Based Learning และนาํ

ขั้นตอนการจดัการความรู้ IMTEAC Model มาใชใ้นการออกแบบกิจกรรม ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิม

เรียนรู้ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน 2) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม “The Dungeon” โดยใชก้ารเล่าเร่ืองราว 

ภาพประกอบ เพลงประกอบ และกิจกรรมดว้ยเกม 3) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิม จากการทบทวนบทเรียน

ก่อนทาํกิจกรรม 4) ร่วมต่อยอดประสบการณ์ใหม่ โดยในแต่ละกิจกรรมตอ้งเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน                 

ใชอ้งคค์วามรู้ในการปรับพ้ืนฐานดา้นการออกแบบ ประกอบดว้ย ขอ้มูลอา้งอิง ทกัษะการวาด ประวติัศาสตร์ทาง

ศิลปะ การส่ือสารดว้ยภาพ ส่วนประกอบของการออกแบบ และการนาํเสนองาน 5) แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

การปฏิบติัจริง ผูเ้รียนจะตอ้งช่วยกนัหาทางออกร่วมกนั ผ่านกิจกรรมเกมการเรียนรู้เพ่ือเก็บคะแนน 6) ประมวล

สรุปผลกลัน่องคค์วามรู้ ผา่นการถามตอบสรุปกิจกรรมและทาํแบบสอบถามหลงัการเรียนรู้  

ผลจากการจดักิจกรรมกับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทั้ งหมด 146 คน พบว่าการทาํกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม                 

ทาํให้นักศึกษาสนุกกบัการเรียนรู้ข้ึนมาก เพ่ิมความสนใจและเห็นความสําคญัดา้นการออกแบบไดเ้ป็นอยา่งดี  

การเรียนรู้ผ่านเกมสามารถสร้างทั้ งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน เป็นการละลายพฤติกรรม                   

เปล่ียนทศันคติของการเรียนออนไลน์ท่ีดี และอยากให้การเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ มีการจดักิจกรรมใน

รูปแบบน้ี 

 

คาํสําคญั:  การเรียนรู้ผา่นเกม, การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์, กิจกรรมปรับพ้ืนฐานการออกแบบ 

 

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 

สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดมี้การจดักิจกรรมปรับพ้ืนฐานดา้น  

การออกแบบเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในทุกๆ ปี ซ่ึงโดยปกติแลว้การจดักิจกรรมจะถูกจดั

ข้ึนในรูปแบบในหอ้งเรียน แต่จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ส่งผลใหส้ถานศึกษาไดมี้

การปรับรูปแบบการจดัการสอนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ซ่ึงทาํให้การเรียนการสอนของผูเ้รียนและผูส้อน 

เกิดปัญหาและมีขอ้จาํกัดมากมาย เชิดศักด์ิ ไอรมณีรัตน์ (2563) กล่าวถึงขอ้จาํกดัของการจดัการสอนรูปแบบ

ออนไลน์ว่าเพราะผูส้อนอยู่คนละท่ีกับผูเ้รียน ทําให้การดึงความสนใจทําได้ยาก ดังนั้ นเพ่ือให้เกิดการจัด

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ผูส้อนจาํเป็นมีการปรับตวัและเปล่ียนรูปแบบการสอนท่ีเอ้ือต่อ

การประยกุตใ์ชส้าํหรับการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยเฉพาะ

ในเร่ืองการมีส่วนร่วม (Engagement) ของผูเ้รียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

จากประสบการณ์ในการสอนของผูเ้ขียน เกม เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชก้ระตุน้ผูเ้รียนใน              

การเรียนรู้ได ้เพราะเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนเขา้ใจและสนใจไดง่้าย เป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง โดยเฉพาะ

เกมการเรียนรู้ (Game based learning) ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต (2560) กล่าวว่า Game-Based Learning เป็นส่ือท่ี

สามารถทาํให้ผูเ้รียนสนใจ สามารถช่วยเหลือในเร่ืองของการส่ือสารระหว่างกนัของผูเ้รียน การทาํงานเป็นทีม 

ความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรคไ์ด ้คือ สามารถสร้างใหผู้เ้รียนรู้สึกมีส่วนร่วม (Engagement) และสนุกสนาน 

(Fun) ไดพ้ร้อมๆ กบัไดรั้บความรู้ (Knowledge) ทาํใหเ้กิดกระบวนการการรับรู้ (Cognitive) เกิดกระบวนการสร้าง

แรงจูงใจ (Motivation) ทิศนา แขมมณี (2550) ยงัอธิบายอีกวา่ วธีิสอนโดยใชเ้กม เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้รียน

เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด การนาํเน้ือหา ขอ้มูลของเกม พฤติกรรม วิธีการ และผลการเล่นเกมของ

ผูเ้รียนสามารถมาใชใ้นการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง  

IMTEAC Model เป็นอีกหน่ึงแนวทางในการสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ

ผูเ้รียนได ้อภิชา แดงจาํรูญ (2563) อธิบาย IMTEAC Model ไวว้่า เป็นแนวทางการสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะ                

ใฝ่เรียนรู้ เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ การสร้างความรู้สึกมัน่ใจในตนเอง ความรู้สึกกบัตนเองดา้นบวก การส่งเสริม

ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนใหม่ และการเปิดใจในเน้ือหาท่ีเรียนให้กบัผูเ้รียน โดยแบ่งหลกัการในการเรียนการสอนเป็น 

3 ช่วง คือ 1) ขั้นนาํ ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 2) ขั้นสอน ไดแ้ก่ 

ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิม ร่วมต่อยอดประสบการณ์ใหม่ และแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 

และ 3) ขั้นสรุป ไดแ้ก่ ประมวลสรุปผลกลัน่องคค์วามรู้ ดงันั้น IMTEAC Model จึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้น

การสอนรูปแบบออนไลน์เพ่ือเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนไดเ้ช่นกนั 
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แต่ดว้ยขอ้กาํจดัของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทาํให้การนาํ Game-Based Learning มาใช้

เป็นไปได้ยากกว่าการเรียนในห้องเรียนปกติ ทั้ งเร่ืองอุปกรณ์และส่ือการสอน ด้วยปัญหาเร่ืองความเร็วของ

สญัญาณอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อของผูเ้รียน การควบคุม และแนวทางในการประเมินผล จึงไม่เอ้ือต่อการใชง้านส่ือ

และอุปกรณ์การเรียนออนไลน์มากนัก ผูส้อนจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางในการเตรียมการสอนเพ่ือให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากท่ีสุด ผูเ้ขียนจึงสนใจการสร้างเกมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ โดยเลือก

กิจกรรมการเรียนรู้ (Workshop) เก่ียวกบัทกัษะการออกแบบขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาชั้นปี ท่ี 1 จากการปรับ

รูปแบบเกมต่างๆ และนาํหลกัการของ IMTEAC Model มาเป็นแนวทางในการออกแบบและประเมินกิจกรรม

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และไม่เป็นปัญหากบัผูเ้รียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเกมการเรียนรู้และศึกษาผลสัมฤทธ์ิท่ีเก่ียวกับทักษะการออกแบบขั้น

พ้ืนฐานในรูปแบบออนไลน์ โดยใช ้IMTEAC Model เป็นแนวทางในการเรียนการสอน 

 

3. การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Game based learning 

  เกมเป็นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีผูเ้รียนใหค้วามสนใจ เป็นวธีิการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้สูง Game Based Learning เป็นส่วนหน่ึงของ Active Learning ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือกระทาํ และได้

ใชก้ระบวนการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนไดก้ระทาํลงไป ฉัตรกมล ประจวบลาภ (2559) กล่าววา่ การเรียนรู้ผา่นเกม 

เป็นนวตักรรมส่ือการเรียนรู้ท่ีออกแบบโดยสอดแทรกเน้ือหาบทเรียนลงไปในเกม ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน                  

การเรียนรู้ลงมือเล่นและฝึกปฏิบติัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยในขณะท่ีลงมือเล่น ผูเ้รียนจะไดรั้บทกัษะและ

ความรู้จากเน้ือหาบทเรียนไปดว้ย ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กนั  

  วรัตต ์อินทสระ (2562) กล่าววา่ Game Based Learning เป็นส่ือใหม่ทนัสมยัท่ีกาํลงัเขา้มามีบทบาทกบั

แวดวงการศึกษาแบบกา้วกระโดด เพราะสามารถสร้างความมีส่วนร่วมกบัผูเ้รียนแต่ละคนได ้การออกแบบ Game 

Based Learning ใหมี้ประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองตา่งๆ ประกอบดว้ย 1) Practice คือ การแฝงแบบฝึกหดั

ต่างๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดท้ดลองทาํ 2) Learning by Doing คือการเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 3) Learning 

from Mistakes คือ ให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากความผิดพลาด 4) Goal-Oriented Learning คือ ตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนใน

เกม เพ่ือใหผู้เ้รียนพยายามท่ีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย และ 5) Learning Point คือ ตอ้งแฝงไปดว้ยขอ้มูลหรือประเดน็

หลกัๆ ท่ีสาํคญั เพ่ือผูเ้รียนจะไดน้าํเอาความรู้นั้นไปใชง้านไดจ้ริง สมศกัด์ิ จัน่ผอ่ง และคณะ (2555) กล่าวถึง Game 

based learning ท่ีดีจาํเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเก่ียวกับการออกแบบเกม ด้านการส่ือสาร

ปฏิสมัพนัธ์และการเรียนรู้ร่วมกนั ดา้นส่วนสนบัสนุนการเรียนรู้ ดา้นระบบบริหารและจดัการเรียนรู้ ดา้นเวบ็ไซต์

ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการประเมินผล  

 

4. การเรียนการสอนด้วย IMTEAC Model 

 อภิชา แดงจาํรูญ (2563) อธิบายไวว้า่ จากปัญหาสาํคญัประการหน่ึงในการเรียนรู้ของผูเ้รียนในหอ้งเรียน

คือการมีส่วนร่วมกบัการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเขา้เรียนแลว้ไม่รู้จกัใครในชั้นเรียนทาํให้รู้สึกโดดเด่ียว จึงเกิด 

ความไม่กลา้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน แต่มุมกลบักนั เม่ือผูเ้รียนเป็นสมาชิกกลุ่มในเวบ็บล็อกในรูปแบบ

ออนไลน์ กลบัเกิดปฏิสัมพนัธ์ เกิดความรู้สึกคุน้เคย ไม่เขินอาย เป็นตวัของตวัเอง มีความกลา้ในการแสดงความคิด 
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ความรู้ความรู้สึกไดเ้ตม็ท่ี จึงเกิดแนวคิด IMTEAC Model ซ่ึงยอ่มาจาก I’m a teacher. หมายถึง ฉนัเป็นครู (เราเป็น

ครูกนัทุกคน) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ เนน้การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้

การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ เป็นตน้ คุณค่าและความสําคญัของ IMTEC Model เป็นการจัดการ

ความรู้ (KM) ท่ีเนน้ในเร่ืองของการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคน ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ชั้นเรียนและมีส่วนร่วมโดยบรรยากาศ                  

ท่ีเป็นมิตรและส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้ นเรียน ช่วยให้ผู ้เ รียนเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งข้ึน กล้าท่ีจะแสดง                         

ความคิดเห็น สะทอ้นความรู้ หรือบอกเล่าประสบการณ์ผ่านกิจกรรม ผูเ้รียนมีพลงัขบัเคล่ือนท่ีอยากจะเรียนรู้ 

อยากท่ีจะพฒันาตนเอง และเห็นพฒันาการความสามารถของตนเองตั้งแต่แรกจนกระทัง่วนัสุดทา้ยในการเรียนรู้  

 ขั้นตอนของรูปแบบการจดัการความรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเวบ็บล็อก (IMTEAC) ประกอบดว้ย              

6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียนรู้ (I : Introduction and Preparation) เป็นการช้ีแจงความสาํคญั

ของกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการสร้างบรรยากาศเชิงบวก ละลายพฤติกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความผ่อนคลาย 

คุน้เคยและเปิดใจให้กบัผูส้อน เน้ือหา หรือวิชา รวมถึงระหวา่งผูเ้รียนกบัเพ่ือนๆ 2) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

(M : Motivation Creating) เป็นการสร้างให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและความสาํคญัของบทเรียน เช่น การเล่าเร่ืองราว เพลง 

ภาพ การแสดง หรือแมก้ระทัง่การตั้งคาํถามปลายเปิดท่ีน่าสนใจและเช่ือมโยงกบับทเรียนอยา่งลึกซ้ึง มีความกระหาย

ใคร่รู้ อยากท่ีจะเรียนรู้ อยากจะพฒันาตนเอง 3) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิม (T : Tacit Knowledge Sharing) 

การสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดร่้วมแบ่งปัน แลกเปล่ียน เรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์เดิม จะทาํให้ผูเ้รียน

รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัของบทเรียน ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนบางคนอาจไม่ไดเ้ป็นผูร่้วมถ่ายทอด แต่การได้

ฟังประสบการณ์เดิมของเพ่ือน 4) ร่วมต่อยอดประสบการณ์ใหม่ (E : Explicit Knowledge Sharing) ทาํให้ผูเ้รียน

รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัของบทเรียนอยา่งต่อเน่ือง เพราะการไดเ้ป็นผูแ้บ่งปันความคิด ความรู้ ความรู้สึก หรือ

ประสบการณ์ใหม่ท่ีมีความทา้ทายอีกรูปแบบหน่ึง ส่ิงสาํคญัคือการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การตอบแบบฉบัพลนั

ทันใด ไหวพริบและปฏิญาณต่างๆ 5) แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (A : Action Learning and 

Sharing) เป็นการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มผูเ้รียนไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนถึงแผนการดาํเนินการ การระดมความคิดเห็นเพ่ือ

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยโจทยท่ี์ทา้ทาย เกิดประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้อยา่งคงทน และมีความหมาย 

และ 6) ประมวลสรุปผลกลัน่องคค์วามรู้ (C : Constructed Knowledge Sharing) เป็นการประมวลความคิด ความรู้ 

ความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ตน้ การไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ท่ีแตกต่าง

และหลากหลาย ไดเ้รียนรู้ผลงานของเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน  

 

5. พืน้ฐานการออกแบบข้ันต้น (Basic of Design)  

  ผูเ้ขียนในฐานะผูส้อนรายวชิาออกแบบทั้งหมดของสาขา สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ไดมี้

การจดักิจกรรมปรับพ้ืนฐานดา้นการออกแบบใหก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในทุกปี โดยเนน้ย ํ้าหวัใจสาํคญัในการเรียน

ออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น 1) ขอ้มูลอา้งอิง (Reference) เป็นขั้นตอนและองค์ประกอบท่ีสําคญัอย่างมากในงาน

ออกแบบ งานสร้างสรรคท่ี์อาศยัขอ้เท็จจริงเป็นพ้ืนฐาน การสร้างสรรคจ์าํเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบท่ีเคยสะสม จากส่ิงท่ี

เห็นหรือเคยเจอนาํมารวมเป็นส่ิงใหม่ หรือมาดดัแปลง พฒันาเกิดส่ิงใหม่ ดงันั้นการศึกษาดูงาน เขา้ใจลกัษณะ 

ประเภทของงาน จะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ มีมุมมองความคิดท่ีแปลก หลากหลาย มีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน 

2) ทกัษะการวาดรูป (Drawing) เพ่ือปูพ้ืนฐานในการเรียนงานออกแบบประเภทต่างๆ ของสาขา โดยหัวใจสาํคญั

คือการส่ือสารสารท่ีผู ้ออกแบบต้องการ 3) ประวติัศาสตร์ทางศิลปะ (History of Arts) การทําความเข้าใจ

ประวติัศาสตร์ของการออกแบบ เอกลกัษณ์สาํคญั รวมถึงววิฒันาการต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึง
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ปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างทกัษะทางการออกแบบของผูเ้รียน 4) การส่ือสารดว้ยภาพ (Mood & Tone) เป็น

การกาํหนดภาพรวมของงานออกแบบ (Concept Design) โดยใชอ้ารมณ์และความรู้สึกเป็นตวัช่วย เพ่ือให้การออกแบบ 

มีเอกลักษณ์และมีรูปแบบในทิศทางท่ีชัดเจน 5) ส่วนประกอบของการออกแบบ (Elements of Design)                            

เป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีนกัออกแบบตอ้งเรียนรู้ เพ่ือการบูรณาการงานออกแบบใหเ้กิดคุณค่าทางความงามท่ีสมบูรณ์ 

และหัวใจสาํคญัของการออกแบบคือ 6) การนาํเสนองาน (Presentation) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัออกแบบควรให้ความสาํคญั

อย่างมาก เป็นการถ่ายทอดสารหรือเร่ืองราวท่ีนักออกแบบตอ้งการนาํเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย ลูกคา้ รวมถึงผูช้ม

ทางการแสดง 

 

6. การสร้างเกมการเรียนรู้เกี่ยวกบัทกัษะการออกแบบข้ันพืน้ฐานในรูปแบบออนไลน์ 

  ผูเ้ขียนได้มีการนําหลกัการออกแบบ Game based learning มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมพ้ืนฐาน                  

การออกแบบขั้นตน้ให้กบันกัศึกษา ปรับประยกุตป์ระสบการณ์การสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยใช้

ขั้นตอนการจดัการความรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเวบ็บลอ็ก (IMTEAC) ดงัน้ี  

  6.1 ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียนรู้ (I : Introduction and Preparation)   

  1) สาํหรับผูเ้รียน ผูเ้ขียนไดมี้การช้ีแจงความสําคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

เร่ิมทาํกิจกรรม มีการอธิบายรูปแบบการนาํเกมมาใชใ้นการจดักิจกรรมเพ่ือกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน ผา่นการสร้าง

แบบสอบถามก่อนทาํกิจกรรม เพ่ือสอบถามช่วงเวลาท่ีผูเ้รียนสะดวกเขา้ร่วม รวมถึงทศันคติ และพ้ืนฐานความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองการออกแบบ เพ่ือใชใ้นดา้นการประเมินผลก่อนและหลงัการทาํกิจกรรม 

  2) สําหรับผูส้อน เป็นการเตรียมตวัเก่ียวกับการออกแบบเกมท่ีเน้นปฏิสัมพนัธ์และการเรียนรู้

ร่วมกนั โดยใชก้ลไกเกมท่ีไม่ซบัซ้อนเกินความเขา้ใจของผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นรูปแบบการทาํกิจกรรมออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Zoom เพ่ือไม่สร้างอุปสรรคในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจึงไม่มีอุปกรณ์เสริมจากผูเ้รียน แต่จะเน้น

เคร่ืองมือในโปรแกรม Zoom ดงัน้ี การนาํเสนอส่ือการสอน (Sheard Screen) สาํหรับการเปิดส่ือการสอน เสียงประกอบ 

และเกมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ส่ือการสอน โดยผูส้อนและผูคุ้มเกมเป็นผูด้าํเนินการเปิดเองทั้งหมด 

การแยกห้องยอ่ย (Breaking Room) สาํหรับแบ่งผูเ้รียนในการทาํกิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากหากมีผูเ้รียนจาํนวนมาก

เกินไป จะเกินความควบคุมของผูส้อน อีกทั้งผูเ้รียนบางคนอาจรู้สึกขาดการมีส่วนร่วม จนไม่เกิดการเรียนรู้ใน

กิจกรรมนั้นๆ จึงจาํเป็นอย่างมากในเร่ืองการบริหารและจัดการเรียนรู้ รวมถึงการประมวลผลลัพธ์คะแนน

กิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งประกาศให้ผูเ้รียนทราบตลอดการทาํกิจกรรม โดยมีการแบ่งผูเ้ล่นออกเป็นหอ้งละประมาณ 

8-10 คน และมีผูคุ้มเกม (Game Master) และผูช่้วยเหลือ (Host) คอยประจาํการดาํเนินกิจกรรมในแต่ละห้อง                

การใชเ้คร่ืองมือการเขียน (Annotate) เป็นเคร่ืองมือท่ีให้ผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูส้อนในโปรแกรม 

Zoom ผา่นการพิมพแ์ละการวาด ในกิจกรรมท่ีตอ้งมีการวาดรูป  

  เกมจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเร่ืองราว และช่วงกิจกรรม โดยในโปรแกรม Zoom จะแบ่งช่วงเร่ืองราว

อยู่ในห้องหลกั (Main Section) ควบคุมโดยผูส้อนในฐานะหวัหน้าใหญ่ (Master) และช่วงกิจกรรมในห้องยอ่ย 

(Breaking Room) ควบคุมโดยผูคุ้มเกม (Game Master) ตามจาํนวนผูเ้รียนในแต่ละรอบ ผ่านส่ือการสอนเบ้ืองตน้

ท่ีผูท้าํกิจกรรมสามารถนาํกิจกรรมไดด้ว้ยตนเองผา่นการแชร์หนา้จอ (Shared screen) จากโปรแกรม PowerPoint 

เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน แบ่งตามประตูแต่ละกิจกรรม ดงัน้ี 

  ประตู Stained glass of memories เป็นห้องท่ีมีผลึกท่ีถูกสร้างข้ึนจากเศษเส้ียวความทรงจาํของ                 

ผูก้ลา้ทุกคน กฎกติกาเป็นกิจกรรมแบบทีมทั้ งหมด เพ่ือเปิดป้ายและทายภาพหลงัป้ายว่าเป็นภาพยนตร์หรือ                    
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การแสดงเร่ืองใด โดยมีโจทยใ์ห้เลือกทั้งหมด 5 ผลึกสี มีเวลาทั้งหมด 15 นาที เปิดเกมมาทั้งทีมจะมีทั้งหมด 20 

คะแนน โดยป้ายจะมีทั้งหมด 20 ป้าย เม่ือเปิดป้ายแต่ละป้ายจะเสีย 2 คะแนน หากมีการตอบแลว้ผิดจะโดนหกัที

ละ 1 คะแนน  

  ประตู Quiet Place เป็นห้องท่ีมีสัตวป์ระหลาดเฝ้าอยู ่การจะผ่านไปยงัหอ้งต่อไปไดน้ั้นทุกคนตอ้ง

ร่วมแรงร่วมใจกนั ส่ือสารและถ่ายทอดบางส่ิงต่อกนัไปโดยห้ามส่งเสียง กฎกติกาเป็นกิจกรรมแบบทีมทั้งหมด 

โดยทุกคนจะตอ้งหลบัตา จากนั้นคนแรกลืมตาและรับโจทยต์วัละคร และตอ้งวาดรูป จากนั้นคนท่ีสองลืมตามาดู

ภาพท่ีคนแรกวาด และเขียนตอบวา่เป็นตวัละครใด ทาํต่อกนัเร่ือยๆ คนละ 10 วินาที จนถึงคนสุดทา้ย ผูคุ้มเกมจะ

ค่อยๆ เปิดยอ้นหลงัไปทีละภาพ ถา้ถูกตอ้งจะไดค้ะแนน 20 คะแนนทั้งทีม แต่ถา้ผิดก็หกัคะแนนทีละ 2 คะแนน  

  ประตู Library หอ้งแห่งความรู้ท่ีรวบรวมสรรพส่ิงไวม้ากมาย มีกระจกมายาท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ตน้กาํเนิดและตวัตนของประวติัศาสตร์ กฎกติกาแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 ทีม จากนั้นสลบักนัเปิดภาพ (ทั้งหมด 12 

ภาพ) เพ่ือจบัคู่ภาพท่ีมีความเช่ือมโยงอยูใ่นยคุสมยัเดียวกนั หากตอบถูกจะไดคู้่ละ 2 คะแนน และจะมีสิทธิไดเ้ปิด

ต่ออีก 1 คู่ หากตอบผิดแผน่ป้ายจะปิดลงและใหอี้กทีมเปิดต่อ สลบักนัเปิดไปเร่ือยๆ จนป้ายถูกเปิดหมด  

  ประตู Siren fountain ห้องท่ีประทบัของเทพีแห่งเสียงเพลง หนทางเดียวท่ีจะออกไปจากหอ้งน้ีได้

นั้น ตอ้งมีผูเ้สียสละวิญญาณ ให้ไปถูกกกัขงัอยูใ่นลูกแกว้วิญญาณ จากนั้นทุกคนจะไดฟั้งบทเพลงแห่งความตาย

ของเทพี เพ่ือเลือกลูกแกว้ ท่ีคิดวา่วิญญาณของเพ่ือนถูกกกัขงั กฎกติกา ทุกคนจะไดฟั้งเพลงโจทยร่์วมกนั จากนั้น

แบ่งกลุ่มยอ่ยเป็น 2 ทีม ส่งตวัแทนกลุ่มละ 1 คน เลือกภาพ 1 ภาพจาก 12 ภาพ เพ่ือให้เพ่ือนในกลุ่มทายวา่ภาพใด

คือ ภาพท่ีตนเองเลือก สลบักนัเล่นทีละกลุ่ม โดยแต่ละทีมจะเลือกไดเ้พียงแค่ 5 คร้ัง แต่ละคร้ังท่ีเลือกผิดจะโดน

หกัคะแนนกลุ่มละ 2 คะแนน โดยสามารถขอตวัช่วยผา่นป้ายอารมณ์และป้ายสีในรอบท่ี 3 ของแต่ละทีม  

  ประตู Panic Room หอ้งน้ีเป็นแค่หอ้งโลงกวา้ง มีเพียง หุ่นชุดเกราะยนืน่ิงอยู ่2 ตวั กฎกติกาในหอ้ง

น้ีคือแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่ม เลือกป้ายสถานการณ์หลกัท่ีเกิดข้ึน จากนั้นแต่ละกลุ่มจะตอ้งสั่งการหุ่นชุดเกราะ 

หรือผูดู้แลประจาํห้อง (Host) วาดบา้นหรือห้องตามคาํสั่งทีละคน โดยสั่งวาดไดเ้ฉพาะป้ายองคป์ระกอบท่ีแต่ละ

กลุ่มเปิดได ้คนละ 2 นาที ต่อเติมภาพวาดไปเร่ือยๆ จนครบทุกคน และเม่ือครบคนจะมีการใหเ้ปิดป้ายสถานการณ์

เพ่ิมข้ึนอีก และทุกคนตอ้งช่วยกนัสั่งการให้วาดภาพต่อเพ่ือแกไ้ขสถานการณ์เหล่านั้นอีก 3 นาที เม่ือหมดเวลา  

หุ่นชุดเกราะจะเป็นผูใ้หค้ะแนนในการสัง่การของแต่ละทีม คะแนนเตม็ 10 คะแนน  

  ประตู THE SUCCESS เม่ือผูเ้ล่นทาํภารกิจต่างๆ ภายในคุกทั้ง 5 ประตู จะมีประตูใหม่เผยออกมา 

ซ่ึงเป็นประตูของการถามตอบเพ่ือสรุปกิจกรรมทั้งหมด กฎกติกาจะเป็นกิจกรรมกลุ่มทุกคน เป็นการช่วยกนัตอบ

คาํถามจากผูส้อน โดยคาํตอบส่วนมากจะเป็นคาํตอบปลายเปิดเพ่ือใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้จากการเรียนรู้  

  เน่ืองจากกิจกรรมมีหลายวนั และมีผูเ้รียนบางคนท่ีอยากเขา้ร่วมมากกว่าหน่ึงคร้ัง ผูเ้ขียนจึงเปิด

กวา้งในเร่ืองของการสร้างโจทยท่ี์สามารถเลือกไดจ้ากการสุ่มเองในแต่ละรอบ รวมถึงสถานการณ์พิเศษท่ีเกิดข้ึน

ในขณะเล่นเกม เพ่ือกระตุน้ในเร่ืองของการแกปั้ญหา มีการแจง้คะแนนผูเ้ล่นท่ีมีคะแนนอยูล่าํดบักลางของผูเ้ล่น

ทั้งหมดระหวา่งกิจกรรมท่ี 3 เพ่ือใหผู้เ้ล่นคาดเดาคะแนนของตนเอง และกระตุน้ตวัเองในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน   
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ภาพที ่1 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการออกแบบขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบออนไลน ์

 

 6.2 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (M : Motivation Creating) ในกระบวนการสร้างสรรคกิ์จกรรม ผูเ้ขียน

ไดส้ร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผ่านการสร้างเลือกสถานการณ์ (Themes) ท่ีลดความเป็นทางวิชาการลง เนน้การกระตุน้

ผูเ้รียนผ่านการสร้างภาพประกอบ การเล่าเร่ืองราว เพลงประกอบให้เหมือนกาํลงัจะเตรียมตวัเล่นเกม อยากท่ีจะ

เรียนรู้ อยากจะพฒันาตนเอง โดยกาํหนดเน้ือหา (Contents) ให้ผูเ้รียนกลายเป็นเหล่าผูก้ลา้ ท่ีตอ้งทาํภารกิจฝ่าฟัน

กิจกรรมต่างๆ ดา้นงานออกแบบ เพ่ือทาํคะแนนให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งในรูปแบบการทาํงานเป็นทีมและดว้ยตนเอง 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เช่ือมโยงกบับทเรียนเพ่ือความสนุกสนานในการเรียนรู้โดยมีจุดประสงคห์ลกัของ

กิจกรรมน้ีเพ่ือใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะดา้นการออกแบบต่างๆ โดยเลือกสถานการณ์ (Themes) ใหเ้หตุการณ์อยูใ่น

คุกใตดิ้น (The Dungeon) โดยสร้างใบเชิญผูเ้ล่นในแต่ละรอบในฐานะผูก้ลา้เพ่ือมาร่วมการเฉลิมฉลองคร้ังใหญ่ 

แต่เม่ือมาถึง คุกกลบัปิดขงัผูเ้ล่นทุกคน มีจดหมายถูกเขียนวางไวฉ้บบัหน่ึงเขียนไวว้่า “Be Survive if you can” 

เหล่าผูก้ลา้จะถูกทบสอบความสามารถดา้นการออกแบบในภารกิจต่างๆ โดยสุ่มแยกเป็นกลุ่มๆ คละกันทีละ

ภารกิจ ผูก้ลา้ตอ้งช่วยกนัทาํงานเป็นทีม  

 6.3 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิม (T : Tacit Knowledge Sharing) ในแต่ละกิจกรรม จะมีการเกร่ิน

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดร่้วมแบ่งปัน แลกเปล่ียน เรียนรู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนบางคนอาจไม่ไดเ้ป็น             

ผูร่้วมถ่ายทอด แต่การไดฟั้งประสบการณ์เดิมของเพ่ือนก็ทาํใหป้ระสบการณ์เรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน  

 6.4 ร่วมต่อยอดประสบการณ์ใหม่ (E : Explicit Knowledge Sharing) แต่ละกิจกรรมเน้นการเรียนรู้

พ้ืนฐานการออกแบบเบ้ืองตน้ท่ีผูเ้รียนคิดวา่เป็นเร่ืองท่ียากเกินความสามารถของตนเองก่อนท่ีจะไดเ้รียน ส่ิงสาํคญั

คือการมีส่วนร่วมกบักิจกรรม การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ฝึกในเร่ืองไหวพริบและความรู้ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 6.5 แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (A : Action Learning and Sharing) กิจกรรมต่างๆ               

ท่ีผูเ้ขียนออกแบบข้ึนจะเนน้ในเร่ืองพ้ืนฐานการออกแบบขั้นตน้ โดยไดท้กัษะการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) ประตู Stained 

glass of memories ทกัษะท่ีไดจ้ากในหอ้งน้ีเพ่ือทบทวนและกระตุน้วา่การเป็นนกัออกแบบท่ีดี ตอ้งใหค้วามสาํคญั

กบัการดูงาน เพราะหากนกัออกแบบไม่มีการศึกษาคน้ควา้ เก็บขอ้มูล เช่ือมโยง ก็จะมีกระบวนการในการสร้างสรรค์

ผลงานท่ีไร้ท่ีมาท่ีไป 2) ประตู Quiet Place ทกัษะท่ีไดเ้ป็นการทดสอบดา้นการส่ือสารผา่นการวาดรูป โดยจะเป็น

การวาดตวัละครท่ีมีเอกลกัษณ์และมีลกัษณะโดดเด่นเพ่ือฝึกกระบวนการวาดรูปสาํหรับการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

และการวาดรูปเพ่ือการส่ือสาร 3) ประตู Library ทกัษะท่ีไดเ้ป็นการทดสอบความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ทางศิลปะ

ในแต่ละยุคสมยั เพ่ือทราบเอกลกัษณ์ จุดเด่น และรูปแบบสําคญัของแต่ละยุคสมยัได ้4) ประตู Siren fountain 

ทกัษะท่ีไดเ้ป็นการทดสอบการส่ือสารดว้ยภาพ ผ่านอารมณ์และสี (Mood & Tone) ผ่านโจทยช่ื์อเพลง เพ่ือฝึก               

การสร้างคาํสําคญั (Keyword)  สําหรับส่ือสารในการออกแบบต่างๆ โดยเฉพาะวิชาการออกแบบแสงและเสียง               

ท่ีเน้นในเร่ืองอารมณ์ความรู้สึก 5) ประตู Panic Room ทักษะท่ีได้เป็นการฝึกการใช้องค์ประกอบพ้ืนฐานใน                  
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การออกแบบ ไม่วา่จะเป็น เสน้ สี รูปทรง พ้ืนผิว เป็นพ้ืนฐานการออกแบบฉาก ผา่นการอธิบายความตอ้งการของ

ตนเองให้ผูอ่ื้นวาด เช่ือมโยงกันไป ฝึกการส่ือสารในส่ิงท่ีตนเองคิด การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และ                     

การทํางานเป็นทีม 6) ประตู THE SUCCESS ทักษะท่ีได้คือการทบทวนความรู้ สรุปกิจกรรม ฝึกการแสดง                  

ความคิดเห็น การนาํเสนองาน และกิจกรรมน้ียงัเป็นการปรับทศันคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาการออกแบบ

วา่ยาก ไม่ถนดั และเกินความสามารถของตนเอง โดยสุดทา้ยจดหมายท่ีเขียนไวใ้หผู้เ้ล่น ก็เปล่ียนจาก “Be Survive 

if you can” เป็น “You Can Be Design” และคุกก็เปิดออก โดยเปรียบประตูแต่ละบานเหมือนเป็นส่ิงท่ีเป็นอคติ

ของตนเองต่อการเรียน กิจกรรมน้ีเป็นเหมือนการให้ผูเ้รียนไดล้องเปิดประตูแต่ละบาน และไดส้ัมผสัโลกของ                 

การออกแบบรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยงัได้ทราบว่าตนเองมีจุดเด่นหรือจุดด้อยในแง่ใดทางการออกแบบ                       

ก็สามารถกระตุน้การเรียนรู้ของตนเองในรายวชิาต่างๆ ในอนาคตได ้

  6.6 ประมวลสรุปผลกลั่นองค์ความรู้ (C : Constructed Knowledge Sharing) ผูเ้ขียนไดจ้ดักิจกรรม

ตามการลงทะเบียนของนกัศึกษาทั้งหมด 3 วนั คือ คร้ังท่ี 1 จดัเม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 กนัยายน พ.ศ.2564 เวลา 20.00-

22.00 น. มีผูเ้ข้าร่วมทั้ งหมด 34 คน คร้ังท่ี 2 จัดเม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 1300-15.00 น.                         

มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 36 คน และคร้ังท่ี 3 จดัเม่ือวนัองัคารท่ี 28 กนัยายน พ.ศ.2564 เวลา 17.00-19.30 น. มีผูเ้ขา้ร่วม

ทั้งหมด 76 คน รวมทั้งหมด 146 คน โดยมีแบบสอบถามก่อนและหลงั ผ่าน Google Form แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ 

ดงัน้ี  

  1) กิจกรรมการเรียนรู้ปรับพ้ืนฐาน เวลาในการทาํกิจกรรมอยูใ่นระดบักาํลงัดี ผูเ้รียนไดค้วามสนุก

ในการเรียนรู้ระดับดีมาก เป็นการละลายพฤติกรรมและได้รู้จักเพ่ือนมากข้ึน รวมถึงความกลา้แสดงออกใน                 

การเรียนออนไลน์ข้ึนอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงมากข้ึนจากก่อนการทาํกิจกรรมเป็นอยา่งมาก 

  2) การเรียนรู้ดา้นงานออกแบบ ก่อนการทาํกิจกรรม ผูเ้รียนส่วนใหญ่แสดงทศันคติว่าการเรียน

ออกแบบเป็นส่ิงท่ียาก มกัรู้สึกวา่ตนเองจะทาํไดไ้ม่ดี และกลวัเป็นตวัถ่วงให้กบัเพ่ือนคนอ่ืนๆ ในการทาํกิจกรรม 

หลงัการทาํกิจกรรมผูเ้รียนมีความคิดเห็นวา่ เกมท่ีนาํมาเล่นในกิจกรรม เพ่ิมความรู้ดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบั

สูงสุดมากท่ีสุด หลังเข้าร่วมผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความสนใจเก่ียวกับงานออกแบบเพ่ือการแสดงเพ่ิมมากข้ึน                    

เห็นความสาํคญัของการดูงานความสาํคญัของการวาดทางการส่ือสาร รวมถึงระดบัความรู้ท่ีไดเ้ก่ียวกบัทกัษะและ

พ้ืนฐานดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะอยูใ่นระดบัสูงสุดทุกหวัขอ้ จากเดิมท่ีจะอยูใ่นระดบักลางๆ 

  3) การเรียนรู้ผ่านเกม ก่อนการทาํกิจกรรมผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมเพราะจดั

กิจกรรมในรูปแบบเกม แต่มีผูเ้รียนบางคนท่ีรู้สึกวา่อาจไม่ไดค้วามรู้จากการเล่นเกม แต่หลงัการทาํกิจกรรมพบวา่

ผูเ้รียนมีความคิดเห็นวา่เป็นการสร้างทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กนั ทาํใหอ้ยากเรียน อยากเขา้ร่วม

กิจกรรมมากข้ึน ไม่เครียดและทาํให้บรรยากาศ รู้สึกเขา้ใจได้ง่าย ได้แสดงความคิดเห็นและกลา้แสดงออก 

สามารถเอาไปใชก้ับการเรียนในรายวิชาอ่ืนได้ ทาํให้มีสมาธิอยู่กับการเรียน มากกว่าการฟังคาํบรรยายหรือ                   

ทาํกิจกรรมอ่ืนๆ    

  4) การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ก่อนเรียนพบว่าผูเ้รียนมีอคติกับรูปแบบการเรียนออนไลน์เป็น

จาํนวนมาก แต่หลงัการทาํกิจกรรมพบวา่มีความคิดเห็นวา่หากมีกิจกรรมบ่อยข้ึน การเรียนออนไลน์จะไม่น่าเบ่ือ 

ทาํให้อยากเขา้เรียน เปล่ียนจากแง่ลบในการเรียนออนไลน์ไดม้าก แกปั้ญหาในเร่ืองสมาธิสั้นไดดี้ เพราะกิจกรรม

น้ีทาํใหไ้ดรู้้จกักบัเพ่ือนๆ หลายคน ช่วยลดอาการเบ่ือหรือเครียดได ้ 
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7. สรุป 

จากแนวทางในการสร้างเกมการเรียนรู้และศึกษาผลสมัฤทธ์ิท่ีเก่ียวกบัทกัษะการออกแบบขั้นพ้ืนฐานใน

รูปแบบออนไลน์ โดยใช ้IMTEAC Model เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ผูเ้ขียนไดส้ร้างกิจกรรมการเรียนรู้

ช่ือ The Dungeon โดยออกแบบตามแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ผา่นเกมมาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมพ้ืนฐาน

การออกแบบขั้นตน้ จากการทาํกิจกรรมทั้งหมด 6 ประตูตามการเรียนรู้พ้ืนฐานการออกแบบ โดยตอ้งสนบัสนุน

กบัเคร่ืองมือท่ีโปรแกรม ZOOM สามารถทาํได ้ไม่วา่จะเป็น เกมการเปิดป้าย เกมวาดรูปสลบัเขียน เกมจบัคู่ป้าย 

เกมทายใจภาพและสี การสั่งการวาดรูปตามเง่ือนไข และการทบทวนความรู้ด้วยการถามสอบผลการเรียนรู้ 

นาํไปใชใ้นการปรับพ้ืนฐานกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาส่ือสารการแสดง ทั้งหมด 146 คน ใหก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  

ผูเ้ขียนได้มีการนําขั้นตอนการจัดการความรู้ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (IMTEAC)                   

โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง มาใชใ้นการออกแบบกิจกรรม คือ 1) ขั้นนาํ ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียนรู้ และ

สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผูเ้ขียนไดมี้การช้ีแจงความสาํคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ การอธิบายรูปแบบการนาํ

เกมมาใชใ้นการจดักิจกรรม ผา่นการสร้างแบบสอบถามก่อนทาํกิจกรรม เพ่ือสอบถามช่วงเวลาท่ีผูเ้รียนสะดวกเขา้

ร่วม ทกัษะพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการออกแบบของผูเ้รียน รวมถึงการเตรียมกิจกรรมเกม เคร่ืองมือ ดา้นส่วน

สนับสนุนการเรียนรู้ ดา้นระบบบริหารและจดัการเรียนรู้ และดา้นการประเมินผล ในกระบวนการสร้างสรรค์

กิจกรรม ผูเ้ขียนไดส้ร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผ่านการสร้างเลือกสถานการณ์ (Themes) คลา้ยเกมผ่านด่านเพ่ือ

กระตุน้ผูเ้รียน โดยใชภ้าพประกอบ การเล่าเร่ืองราว เพลงประกอบใหเ้หมือนกาํลงัจะเตรียมตวัเล่นเกม 2) ขั้นสอน 

ได้แก่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิม ร่วมต่อยอดประสบการณ์ใหม่ โดยในแต่ละกิจกรรมมีการแบ่งปัน

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เพ่ือพฒันาเป็นหวัขอ้สาํคญัในการปรับพ้ืนฐานการออกแบบได ้ไม่วา่จะเป็น 

ขอ้มูลอา้งอิง (Reference) ทกัษะการวาดรูป (Drawing) ประวติัศาสตร์ทางศิลปะ (History of Arts) การส่ือสารดว้ยภาพ 

(Mood & Tone) ส่วนประกอบของการออกแบบ (Elements of Design) และการนําเสนองาน (Presentation)                      

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนักออกแบบควรให้ความสําคญัอย่างมาก และการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง                     

การทาํงานเป็นทีมเพ่ือการแข่งขนัเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผูเ้รียนไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนถึงแผนการดาํเนินการ 

การระดมความคิดเห็นเพ่ือแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยโจทยท่ี์ทา้ทาย และ 3) ขั้นสรุป ไดแ้ก่ ประมวลสรุปผล

กลัน่องคค์วามรู้ ผูเ้ขียนไดมี้การประมวลสรุปผล เพ่ือทบทวนและประมวลความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์ท่ี

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตั้ งแต่ตน้เกม คลา้ยเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการทํา

กิจกรรม 

ผลสมัฤทธ์ิจากการทาํกิจกรรม พบวา่นกัศึกษาสนุกกบัการเรียนรู้ผ่านเกมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 

เป็นการละลายพฤติกรรมและไดรู้้จกัเพ่ือนมากข้ึน ดา้นการเรียนรู้ดา้นงานออกแบบ มีความคิดเห็นวา่ เพ่ิมความรู้

ด้านการออกแบบได้เป็นอย่างดี เพ่ิมความสนใจเก่ียวกับงานออกแบบมากข้ึน เห็นความสําคญัของพ้ืนฐาน                    

การออกแบบรูปแบบต่างๆ สาํหรับการเรียนรู้ผา่นเกม สามารถสร้างทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กนั 

ทาํให้อยากเขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน ช่วยลดอาการเบ่ือหรือเครียดไดแ้ละทาํให้บรรยากาศในการเรียนดีข้ึน ทาํให้

ไดรู้้จกักบัเพ่ือนๆ หลายคนมากข้ึนจากการไดแ้สดงความคิดเห็นและกลา้แสดงออก เปล่ียนทศันคติของการเรียน

ออนไลนจ์ากแง่ลบไดห้ากมีการนาํกิจกรรมน้ีไปใชใ้นการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนๆ  
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8. ข้อเสนอแนะ 

 1) การปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

เป็นส่ิงท่ีผูส้อนพ่ึงปฏิบัติ เพราะนอกจากจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน ยงัทาํให้การสอนตรงตาม

วตัถุประสงคไ์ดม้ากยิ่งข้ึน การใชข้ั้นตอนการจดัการความรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเวบ็บล็อก (IMTEAC) 

ช่วยเนน้การส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ลดภาวะความกดดนัทางการเรียน กระตุน้การเรียนรู้

ของผูเ้รียนแมจ้ะเป็นในรูปแบบของการเรียนออนไลน์  

2) ปัจจัยสําคญัคือจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ส่งผลกับการดาํเนินการของผูจ้ดั เพราะหากมีผูเ้ขา้ร่วม

จาํนวนมาก การควบคุม การดูแล และการจดัการจะเป็นไปยากมากข้ึน การจดักิจกรรมทุกคร้ังตอ้งทราบจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมท่ีแน่นอน เพ่ือเตรียมการสาํหรับทีมงาน และการแยกห้องร่วมกิจกรรม ระยเวลาในการจดักิจกรรมควร

อยูใ่นช่วงเวลาเรียนปกติ ไม่ควรเชา้หรือคํ่าจนเกิดไป เพราะผูเ้รียนอาจเกิดความเหน่ือยลา้จากกิจกรรมอ่ืนๆ ได ้ 

3) การออกแบบเร่ืองราวและภาพประกอบต่างๆ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ และรู้สึกวา่ตนเองกาํลงั

เล่นเกมอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆ ผูท้าํกิจกรรม ตอ้งเตรียมตวัและวางแผนกับทีมงานทั้งหมด มีการซ้อมคิว                

ให้ขอ้มูลความรู้ กฎกติกาเพ่ือให้ทิศทางในการดาํเนินตรงกนัมากท่ีสุด โดยเกมทั้งหมดสามารถปรับไปใช้ใน             

การเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนๆ ไดเ้ช่นกนั  

4) ดาํเนินกิจกรรมตอ้งกระตุน้ผูเ้รียนอยูต่ลอดเวลา ผ่านการเรียกช่ือ การกระตุน้ใหช่้วยตอบคาํถาม และ

ย ํ้ าเสมอว่า การตอบไม่มีผิดถูก คาํถามต้องเป็นปลายเปิดเสมอ เพ่ือลดความรู้สึกผิดของผูเ้รียน กล้องและ

ไมโครโฟน เป็นอีกเคร่ืองมือสาํคญัของการทาํกิจกรรม เน่ืองจากเป็นตวัช่วยในการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อน

และผูเ้รียน ดงันั้นตอ้งมีการแจง้ผูเ้รียนล่วงหน้าในการเตรียมอุปกรณ์ หากผูเ้รียนไม่เปิดกลอ้ง ผูส้อนก็ไม่เห็น

พฤติกรรมการเรียนรู้ หรือไม่มีไมคก็์จะไม่สามารถมีส่วนร่วมได ้ ท่ีผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมได ้
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FROM ROK SAI ON BATIK TO CONTEMPORARY LACQUERWARE 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือการศึกษาสภาพแวด้ลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคล์วดลาย

บนผา้ปาเต๊ะ 2) เพ่ือศึกษากระบวนการเคลือบดว้ยเทคนิครักใส และ 3) เพ่ือพฒันาผลงานลายรดนํ้ าร่วมสมยัดว้ย

พ้ืนรักใสบนผา้ปาเต๊ะ จิตรกรรมลายรดนํ้ าร่วมสมยัท่ีปรากฏในงานวิจยัน้ี เป็นผลงานท่ีผา่นกระบวนการขั้นตอน

การเตรียมพ้ืนในลกัษณะเฉพาะของผูส้ร้างสรรค ์ใช ้“รักใส” ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นยางเหนียวมีเน้ือรักท่ีโปร่งใสมีสี

แดงอ่อน เม่ือเคลือบบนพ้ืนผิวรองรับจะมีลกัษณะความมนัเงา และ มองเห็นสีของวสัดุพ้ืนรองรับดา้นล่างของช้ินงาน 

จุดประกายแนวคิดของผูส้ร้างสรรค ์โดยนาํผา้ปาเต๊ะท่ีเป็นผา้นุ่งเฉพาะถ่ินทางภาคใตม้าใชเ้ป็นวสัดุเตรียมพ้ืน 

นยัสาํคญัของผา้ปาเตะ๊เปรียบเสมือนตวัแทนของแม่ แทนความรัก ความคิดถึง ความระลึกถึงครอบครัว นาํมาเป็น

ส่วนหน่ึงของการเตรียมพ้ืนผลงาน “พ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ สู่งานสร้างสรรคล์ายรดนํ้ าร่วมสมยั” นาํเสนอเร่ืองราว

แรงบนัดาลใจจากครอบครัววถีิชีวิตชาวใต ้แสดงออกถึงความสุขความผูกพนั โดยถอดบนัทึกรูปทรงจากความทรงจาํ

พร้อมปรับลดทอนเป็นลายเส้น และผูกประกอบลายในแบบศิลปะไทย เพ่ือบนัทึกกล่ินอายจากความงามของวิถีชีวติ 

สร้างสญัญะทางความงามของรูปร่าง และ รูปทรงในแบบเฉพาะตน ผา่นมุมมองอนัพิเศษของผูส้ร้างสรรค ์

 

คาํสําคญั: รักใส, ผา้ปาเตะ๊, ลายรดนํ้ าร่วมสมยั     

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จิตรกรรมลายรดนํ้ าเป็นเทคนิคหน่ึงในกระบวนการงานช่างสิปปหมู่ประเภท  “ช่างรัก”  รัก หรือ ยางรัก 

ท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานลายรดนํ้ าสมยัโบราณประกอบดว้ย รักนํ้ าเกล้ียง และ รักสมุก ยางรักมีลกัษณะ

เป็นยางเหนียว สามารถเกาะจบัพ้ืนผิวของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในการเตรียมพ้ืน หรือ เคลือบพ้ืนผิวไดดี้ ช่างสิปปหมู่ 

(2552) ไดใ้ห้ความหมายว่า “รักใส เป็นรักท่ีผ่านกรรมวิธีสกดัรักนํ้ าเกล้ียงให้ไดสี้อ่อนจางลง และ มีเน้ือรักท่ี

โปร่งใสกวา่รักนํ้ าเกล้ียง ตั้งแต่สมยัโบราณมาใช ้รักใส ในการผสมสีต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดเป็นรักสีในงานจิตรกรรมรัก

สีหรือลายกาํมะลอ” (ยอ่หนา้ท่ี 9)  

 ปัจจุบนัการสร้างผลงานลายรดนํ้ าบนพ้ืนรักใสกาํลงัจะสูญหาย เน่ืองจากรักใส ในประเทศไทยถูกผลิต

จากผูท่ี้มีความชาํนาญเฉพาะกลุ่ม มีวธีิการทางเทคนิคท่ีซบัซอ้นซ่ึงสามารถผลิตไดน้อ้ยลง และ ขาดการพฒันาสืบ

ทอดการสร้างผลงานลายรดนํ้ าบนพ้ืนรักใส เกิดเป็นท่ีมาของผลงานการสร้างสรรค ์“พ้ืนรักใสบนผา้ปาเต๊ะ สู่งาน

สร้างสรรคล์ายรดนํ้ าร่วมสมยั” เป็นงานทดลองกระบวนการเตรียมพ้ืนรองรับการเขียนลายรดนํ้ าในแบบเฉพาะตน

ของผูส้ร้างสรรค ์ หยิบยกผา้ปาเต๊ะโดยมีนยัสําคญัของผูส้ร้างสรรคเ์ปรียบเสมือนผา้ท่ีเป็นตวัแทนของแม่ แทน

ความรัก ความคิดถึง ความระลึกถึงครอบครัว นาํมาเป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมพ้ืนผลงาน “รักใส” มีคุณสมบติั

โปร่งใสกว่ารักนํ้ าเกล้ียง แต่ยงัคงมีสีนํ้ าตาลแดงอ่อน ทาเครือบลงบนผา้ปาเต๊ะท่ีถูกปูทบับนพ้ืนไมอี้กชั้นใน

กระบวนการเตรียมพ้ืนลายรดนํ้ า ผูส้ร้างสรรคส์ะทอ้นเน้ือหาเร่ืองราวความทรงจาํ ความผกูพนัจากครอบครัว จาก

ประสบการณ์ตรงท่ีมีครอบครัวอาศยัอยู่ในภาคใต ้เกิดเป็นความตระหนักถึงคุณค่าทางความงาม ความสุขและ

ความเรียบง่ายในวถีิพ้ืนบา้นทางภาคใต ้ก่อเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน ถ่ายทอดความทรงจาํ

อนัมีค่าเหล่านั้น ผ่านอารมณ์ บอกเล่าเร่ืองราว ความรู้สึก  จากลายเส้นของจินตนาการในความงามท่ีความผกูพนั

ของวถีิชีวติพ้ืนถ่ินทางภาคใต ้ผา่นการปรับลดทอนรูปทรงของวตัถุ รูปทรงจากธรรมชาติ ส่ิงของเคร่ืองใช ้รวมไป

ถึงวถีิจากการดาํรงชีวติ ถอดออกมาในรูปแบบของลายเสน้และผกูประกอบลายในลกัษณะศิลปะไทย สร้างสญัญะ

ทางความงาม ของรูปร่างและรูปทรงตามแบบเฉพาะตน 

    การสร้างสรรคผ์ลงาน “พ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ สู่งานสร้างสรรคล์ายรดนํ้ าร่วมสมยั” โดยการเตรียมพ้ืน

ดว้ยผา้ปาเตะ๊ ผา่นกระบวนการเครือบดว้ยรักใสเพ่ือเป็นพ้ืนรองรับผลงานในเทคนิคลายรดนํ้ า ผา้ปาเตะ๊ท่ีผา่นการ

ทาเครือบดว้ยรักใส ทาํใหเ้กิดสีสนัและลวดลายของผา้ท่ีชดัเจนเพ่ิมเสน่ห์ของงานลายรดนํ้าในรูปแบบใหม่ ผลงาน

สร้างสรรคมี์การใชท้องทองคาํเปลว และ ฝุ่ นทองวทิยาศาสตร์ใหค้่านํ้ าหนกัหลายเฉดสี ผสมผสานกบัการปรับค่า

ของพ้ืนช้ินงานบางส่วนดว้ยวิธีการผสมทางงานจิตรกรรมสีอะคริลิค จากรับแรงบนัดาลใจของวถีิชีวติทางภาคใต ้

ศิลปวฒันธรรมและการประกอบอาชีพท่ีคอยหล่อเล้ียงครอบครัว นาํเสนอความประทบัใจ ความสุขและความทรง

จาํ ในรูปแบบศิลปะไทยเทคนิคลายรดนํ้ าร่วมสมยั เพ่ือบนัทึกกล่ินอายความงามของวถีิชีวติ ผา่นมุมมองอนัพิเศษ

ของผูส้ร้างสรรค ์กระตุน้เตือนใหเ้ห็นถึงคุณค่า อตัลกัษณ์ของความงามเฉพาะถ่ินท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือการศึกษาสภาพแวด้ลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคล์วดลายบนผา้ปาเตะ๊  

2. เพ่ือศึกษากระบวนการเคลือบดว้ยเทคนิครักใส  

3. เพ่ือพฒันาผลงานลายรดนํ้ าร่วมสมยัดว้ยพ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ 
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3. ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นเน้ือหาประกอบดว้ย 

3.1 ดา้นเทคนิคในการสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางศิลปะไทยเทคนิคลายรดนํ้ า การเตรียมพ้ืนผา้

ปาเต๊ะ ผ่านกระบวนการเคลือบดว้ยรักใสเพ่ือเป็นพ้ืนรองรับผลงานในเทคนิคลายรดนํ้ า ผา้ปาเต๊ะท่ีผ่านการทา

เคลือบดว้ยรักใสยงัให้สีสันและลวดลายของผา้ท่ีชดัเจน ผสมผสานกบัการปรับค่าของพ้ืนช้ินงานบางส่วนดว้ย

วิธีการผสมทางงานจิตรกรรมสีอะคริลิค เขียนลายด้วยนํ้ ายาหรดาลลงรักปิดทองรดนํ้ า มีความพิเศษโดยจะ

มองเห็นตัวพ้ืนของช้ินงานจริงเป็นสีจากวสัดุรองรับด้านล่าง ผสมกับการใช้แผ่นทองคาํเปลวและผงทอง

วทิยาศาสตร์สร้างค่านํ้ าหนกัในช้ินงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะตนของผูส้ร้างสรรค ์

3.2 ดา้นรูปแบบผลงานสร้างสรรค ์ปรับลดทอนรูปทรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตในเร่ืองราวท่ีประทบัใจใน

ความทรงจาํ ขา้วของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้พืชพรรณ และวถีิชุมชน เป็นตน้ ถอดลายเสน้และผกูประกอบลายในแบบ

ศิลปะไทย สร้างสัญญะทางความงาม ของรูปร่างและรูปทรงตามจินตนาการของผูส้ร้างสรรค์ เป็นผลงานงาน

สร้างสรรค ์2 มิติในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมยั  

3.3 ดา้นเน้ือหาเร่ืองราว แสดงออกถึงอตัลกัษณ์พ้ืนถ่ิน ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม 

ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้รวมถึงความเช่ือของครอบครัวท่ีผูส้ร้างสรรคป์ระทบัใจ               

ในการดาํรงชีวติของครอบครัวในภาคใต ้

 

4. นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

รักใส หมายถึง รัก หรือ ยางรักท่ีมีลกัษณะโปร่งใส ยางรักมีความเหนียว เม่ือใชท้าหรือเคลือบผิวช้ินงาน

จะให้ความรู้สึกมนัเงา มีความใสและมองเห็นพ้ืนผิวดา้นล่าง “รักใส” ท่ีนาํมาใชใ้นงานสร้างสรรคเ์ป็นรักแทจ้าก

หมู่บ้านท่ีมีการผลิตรักของเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการและขั้นตองการกรอง รัก ท่ีมีลักษณะเฉพาะตาม                          

ความเช่ียวชาญของช่าง นาํมาเป็นวสัดุทาเคลือบบนผา้ปาเตะ๊เพ่ือเป็นพ้ืนผิวรองรับในการเขียนลายรดนํ้ า ความใส

ของรักจึงทาํใหม้องเห็นลายผา้เป็นพ้ืนลายรดนํ้ า  

ผ้าปาเต๊ะ หมายถึง ผา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางภาคใต ้เป็นผา้นุ่งของแม่ท่ีใชส้วมใส่ประจาํ นํามาแทน 

ความทรงจาํท่ีประทบัใจต่อครอบครัว  

ลายรดนํ้าร่วมสมยั  หมายถึง เทคนิคการเตรียมพ้ืนรองรับการสร้างงานลายรดนํ้ าท่ีมีความพิเศษ โดยจะ

มองเห็นตวัพ้ืนของช้ินงานจริงเป็นสีของวสัดุรองรับดา้นล่าง เขียนลายดว้ยนํ้ ายาหรดาลปิดทองรดนํ้ า ผสมกบั              

การใช้แผ่นทองคาํเปลวและผงทองวิทยาศาสตร์สร้างค่านํ้ าหนักในช้ินงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ แสดงออกถึง

เร่ืองราววิถีชีวิตชาวใต ้ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้ผกูประกอบลายเป็นเร่ืองราวผา่นจินตนาการ ในรูปแบบเฉพาะของผูส้ร้างสรรค ์

สัญญะทางความงาม หมายถึง รูปร่างรูปทรงของวิถีชีวิตชาวใตจ้ากสภาพแวด้ลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อ                  

การสร้างสรรค ์ในมุมมองความงามของผูส้ร้างถูกแทนค่าความประทบัใจออกมาเป็นลายเสน้ท่ีเรียบง่าย  

 

5. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

5.1 อทิธิพลจากวถิีชีวติในภาคใต้ 

5.1.1 ศิลปวฒันธรรม การสร้างบา้นเรือนทางภาคใต ้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประเพณี

ทอ้งถ่ินอาหารพ้ืนบา้น ศิลปะการแสดงและการแต่งกาย รวมพิธีกรรมและความเช่ือ   
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5.1.2 วิถีชีวิตชุมชน วฒันธรรมของการตั้งถ่ินฐานทางภาคใต ้ส่งผลให้มีการประดิษฐ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพ การสร้างบา้นเรือน การเล้ียงสตัว ์ 

5.1.3 พืชพนัธ์ุพฤกษา ทางภาคใต ้ไดแ้ก่ ยางพารา, ปาล์มนํ้ ามนั, เงาะ, ทุเรียน, มงัคุด, ลองกอง,

มะม่วงหิมพานต,์ ลางสาด, สะตอ, มะพร้าว, ผกักดู, ตน้จาก, ดอกบวัผดุ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

5.2 อทิธิพลจากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

5.2.1 แรงดลใจและแรงดลบนัดาลใจ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นทั้ งนามธรรมหรือรูปธรรมท่ีก่อให้เกิด

ความคิดความรู้สึกมากระตุน้เร้าใหส้ร้างเป็นงานศิลปะ (กาํจร สุนพงษศ์รี 2559: 151) 

5.2.2 ทฤษฎีความงาม อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) กล่าวไวว้่า ความงามไม่ไดเ้ป็นมโนทศัน์ 

แต่ความงามเป็นความรู้สึกพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในตวัผูท่ี้รับรู้ส่ิงสุนทรียะนั้น และในทรรศนะของคา้นท์ การตดัสิน

ทางสุนทรียะ (aesthetic judgement) ทุกชนิดนั้นเป็นการเนน้ท่ีความพึงพอใจ  

5.2.3 ทฤษฎีสัญญะวิทยา ของ เดอ โซซูร์ (F. de Saussure) วิเคราะห์ทฤษฎีสัญญะ ทฤษฎีบุคลิก 

ทฤษฎีรูปทรง วิเคราะห์เน้ือหา อารมณ์ ตีความ ความรู้สึก ความคิด คิดวิเคราะห์ ประสบการณ์ ความเขา้ใจ                        

จินตภาพสมมุติ สัญญะ ต่างๆ ท่ีศึกษาเป็นส่วนย่อยเพ่ือนํากลบัมาศึกษาดูความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยย่อยกับ

หน่วยใหญ่ ให้เกิดความสําคญักับตวัเช่ือมเพ่ือศึกษาโครงสร้างนิยมท่ีจะมองส่ิงท่ีต้องการในรูปของสัญญะ 

(กาญจนา แกว้เทพ, 2554, หนา้ 90) 

5.2.4 หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ ทัศนธาตุ คือ มูลฐานหรือส่ิงสําคญัท่ีงานทัศนศิลป์ตอ้ง

นาํมาใชส้ร้างสรรคส์ร้างงาน ไดแ้ก่ เส้น (Line) สี (Color) รูปร่างและรูปทรง (Shape & From) แสงและเงา (Light 

and Shade) พ้ืนผิว (Texture) ท่ีว่าง (Space) ซ่ึงทั้งหมดลว้นเป็นปัจจยัสําคญัทางทศันธาตุสาํหรับการสร้างงาน 

(กาํจร สุนพงษศ์รี, 207-208) 

5.3 อทิธิพลทีไ่ด้รับจากงานศิลปกรรม 

   5.3.1 อิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปิน ทินกร กาษรสุวรรณ วิถีชีวิตความเป็นชนบท สัญลกัษณ์จาก

ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆเป็นตวัแทนความเป็นไทยพ้ืนบา้นแบบชนบทในวิถีท่ีเรียบง่าย สิทธิโชค วิเชียร

สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าของวิถีชีวิต แสดงถึงความเรียบง่าย สมถะ สุขสงบ และพอเพียง Mr. Doodle                         

การจินตนาการและการออกแบบลายเสน้เป็นเร่ืองราว ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน 

5.3.2 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม ผลงานศิลปกรรมประณีตศิลป์ศิลปะลายนํ้ าสมยัอยุธยา 

เคร่ืองถมนคร ภาพเขียนสีผา แตม้วิถีชีวิตของมนุษยใ์นยคุจบัปลาและล่าสัตวส์มยัก่อนประวติัศาสตร์จิตรกรรม

ของอียปิต ์แสดงสญัลกัษณ์มากวา่แสดงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ 

ผูส้ร้างสรรคน์าํสาระสาํคญัดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาท่ีมาของลวดลายและลดทอนเป็น

ลายเสน้ของลวดลายในการสร้างสรรคผ์ลงาน “พ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ สู่งานสร้างสรรคล์ายรดนํ้ าร่วมสมยั” 
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6. กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 
 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. วธีิดําเนินการวจัิย  

      7.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       ผลงานสร้างสรรค ์“พ้ืนรักใสบนผา้ปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรคล์ายรดนํ้ าร่วมสมยั” ผูส้ร้างสรรคเ์ก็บขอ้มูล

อิทธิพลจากวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินทางภาคใต ้ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา การประกอบ

อาชีพ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้รวมถึงความเช่ือของครอบครัวทางภาคใต ้เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการถ่ายภาพ ศึกษา

ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ปรับลดทอนรูปทรงเป็นลายเสน้และผกูประกอบลายในแบบศิลปะไทย สร้างสญัญะ

ทางความงามของรูปร่างและรูปทรงตามแบบเฉพาะตน       

 7.2 กาํหนดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน 

  7.2.1 ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

 ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการประมวลแนวความคิดและจินตนาการ 

จากความรู้สึกท่ีไดส้ัมผสัและใกลชิ้ดในวิถีชีวิตของครอบครัว ผูส้ร้างสรรค์ไดต้ระหนักถึงคุณค่าทางความงาม 

สร้างสรรคผ์ลงานจริงดว้ยเทคนิคลายรดนํ้ า การ

เตรียมพ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ 

อิทธิพลจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

- แนวคิดการสร้างสรรคศิ์ลปะกบัความ

บนัดาลใจ 

- ทฤษฎีความงาม 

- ทฤษฎีสญัญะวทิยา   

 

 

กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค ์

กระบวนการสร้างสรรคท์างศิลปะ 

อิทธิพลจากวถีิชีวติในภาคใต ้

- ศิลปวฒันธรรม 

- สภาพแวดลอ้ม 

- การประกอบอาชีพ 

 

 

- เก็บขอ้มูลแรงบนัดาลใจจากสถานท่ีจริง 

- ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและตวัอยา่งผลงาน

ศิลปกรรมรูปแบบต่างๆ 

- ถอดลายเสน้รูปทรงจากแรงบนัดาลใจท่ีศึกษา 

สร้างรูปแบบ ทาง สญัญะเฉพาะตน 

- สร้างแบบร่าง (sketch) เพ่ือนาํไปเป็นตน้แบบ

ในการสร้างสรรค ์

 

พฒันาความสมบูรณ์ในกระบวนการสร้างสรรค ์ให้

เป็นลกัษณะเฉพาะตน 

ผลงานสร้างสรรค ์“พ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ สู่งานสร้างสรรคล์ายรดนํ้ าร่วมสมยั”  

อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม 

- อิทธิพลท่ีไดรั้บจากศิลปิน 

- อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม 

ขอ้มูลอิทธิพลท่ีศึกษา 
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ความสุข ความอบอุ่น และความเรียบง่าย นาํมาสู่การเก็บขอ้มูลบนัทึกภาพและบนัทึกเร่ืองราว ลดทอนรูปทรง

ออกมาเป็นลายเสน้ภาพร่างผลงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

ท่ีมา: ผูส้ร้างสรรค ์ (2564) 

 

 7.2.2 ขั้นตอนการเตรียมพื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่2 ขั้นตอนการเตรียมพ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ 

(ก) ขั้นตอนการปูพ้ืนไมก้ระดานดว้ยผา้ปาเตะ๊และวาดโครงสร้างรูปทรงดว้ยสีอะคริลิค 

(ข)  ทาเคลือบดว้ยรักใสท้ิงไวจ้นแหง้แลว้ขดัใหไ้ดค้วามหนา้ท่ีตอ้งการ ทาเคลือบดว้ยรักใสอีกคร้ัง 

(ค) ทาดว้ยสีขาวอะคิลิคบางๆ ในส่วนของพ้ืนหลงั ขดัพ้ืนสีขาวดว้ยกระดาษทรายอีกคร้ังใหเ้ห็นลายผา้จางๆ 

ท่ีมา: ผูส้ร้างสรรค ์ (2564) 

             
(ก)                                  (ข)                                 (ค) 
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 7.2.3 ขั้นตอนการเตรียมนํา้ยาหรดาล 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่3 ขั้นตอนการเตรียมนํ้ ายาหรดาล 

(ก) นาํฝักสม้ป่อยไปตม้,ยางกระถินณรงคไ์ปตม้ แยกเป็นสารประกอบ 2 ตวัในการเตรียมผสมนํ้ ายา  

(ข) หรดาลหินบดละเอียดกบัหินหดั แช่นํ้ าท้ิงไวห้ลายวนัรินนํ้ าออกและทาํเช่นเดิม 3 คร้ัง เพ่ือลดความเคม็  

(ค) ผสมหรดาลกบันํ้ าฝักสม้ป่อยและกาวกระถินณรงคเ์ขา้ดว้ยกนัดว้ยโกร่งบดยา  

ทดสอบนํ้ ายาหรดาลโดยการลองเขียนเสน้บนพ้ืนของช้ินงานรอแหง้ใชผ้า้เช็ดแลว้ไม่หลุดออก 

ท่ีมา: ผูส้ร้างสรรค ์(2564) 

 

 7.2.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4 ขั้นตอนการสร้างสรรค ์

(ก) ทาํความสะอาดพ้ืนรักดว้ยดินสอพอง เขียนลายดว้ยนํ้ ายาหรดาล 

(ข) เขียนลายและถมพ้ืนดว้ยนํ้ ายาหรดาล ในส่วนท่ีจะปิดดว้ยทองคาํเปลว 

(ค) เช็ดรักปิดทองรดนํ้ า (และทาํซํ้ าจาก ข-ค ในส่วนท่ีทาํการปิดผงทองวทิยาศาสตร์) 

(ง) ผลงานสมบูรณ์  “พ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ สู่งานสร้างสรรคล์ายรดนํ้ าร่วมสมยั” 

ท่ีมา: ผูส้ร้างสรรค ์ (2564) 

 

 

     
(ก)                                                 (ข)                                               (ค) 

 

    
(ก)                                      (ข)                                        (ค)                                     (ง) 
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8. การวเิคราะห์ข้อมูล  

 8.1 สรุปข้อมูลอทิธิพล ซ่ึงเป็นท่ีมาของผลงานวิจยัสร้างสรรค ์“พ้ืนรักใสบนผา้ปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์

ลายรดนํ้ าร่วมสมยั” ผูส้ร้างสรรคไ์ดใ้ชข้อ้มูลอิทธิพลจากวถีิชีวติพ้ืนถ่ินทางภาคใต ้ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วถีิชีวิต 

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้รวมถึงความเช่ือของครอบครัวทางภาคใต ้

โดยผูส้ร้างสรรคน์าํขอ้มูลดงักล่าวมาถอดเป็นตน้แบบลายเสน้สู่ผลงานสร้างสรรค ์สรุปไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางสรุป ตวัอยา่งการถอดรูปตน้แบบเป็นลายเสน้สู่ผลงานสร้างสรรค ์ 

ท่ีมาของลาย ภาพต้นแบบ ถอดรูปแบบเป็นลายเส้น ผลงานสร้างสรรค์ 

ไก่บา้น 

   
ผลมะม่วงหิมพานต ์

   
ฝักสะตอ 

   

ดอกบวั 

   
หมอ้หุงขา้ว 

   
ผกักูด 

   

แผน่ยางพารา 

   

โอ่ง 
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ท่ีมา : ผูสรางสรรค (2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 ผลงาน “พ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ สู่งานสร้างสรรคล์ายรดนํ้ าร่วมสมยั” 

ท่ีมา : ผูส้ร้างสรรค ์(2564) 

 

9. ผลการวจัิย 

ผลงาน“พ้ืนรักใสบนผา้ปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดนํ้ าร่วมสมยั” มีท่ีมาของลายประกอบด้วย 

ศิลปวฒันธรรม วถีิชีวติชุมชน พืชพนัธ์ุพฤกษาทางภาคใต ้ ส่วนกระบวนการสร้างสรรคน์ั้นเร่ิมจาก การเตรียมพ้ืน

ลายรดนํ้ าในลกัษณะเฉพาะของผูส้ร้างสรรค ์ผา่นกระบวนการเตรียมพ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ พ้ืนรักใสมีผิวท่ีมนัเงา

และเป็นพ้ืนท่ีสามารถมองเห็นลายของผา้ปรากฏอยู่ดา้นล่างผลงาน ใชห้ลกัทฤษฎีความงามทางสุนทรียะและ

ความพึงพอใจจากแรงบนัดาลใจในวถีิชีวติของครอบครัว นาํเสนอในเร่ืองราวความสุข ความงาม ความประทบัใจ 

ความเรียบง่ายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวิถีชีวิตชาวใต ้ผ่านรูปร่าง รูปทรงจาก ธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต                 

และภูมิปัญญาของภาคใต ้ปรับลดทอนรูปทรงสร้างสัญญะทางความงามอนัพิเศษเฉพาะตนของผูส้ร้างสรรค์                

ด้วยเทคนิควิธีการลายรดนํ้ าท่ีตรงกับความตอ้งการของผูส้ร้างสรรค์ ในการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ความงาม

เฉพาะถ่ินทางภาคใตท่ี้ครงคุณค่าทางดา้นวฒันธรรม 

 

10. อภิปรายผล   

 ผลงาน“พ้ืนรักใสบนผา้ปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรคล์ายรดนํ้ าร่วมสมยั” ถูกสร้างข้ึนดว้ยกระบวนการวิจยั

สร้างสรรค ์การเตรียมพ้ืนลายรดนํ้ ารูปแบบใหม่ จากเดิมในสมยัโบราณมีการเตรียมพ้ืนลายรดนํ้ าท่ีมีสีดาํ มาจากสี

ของรักสมุกผสมกบัรักนํ้ าเกล้ียง และ พ้ืนลายรดนํ้ าสีแดงชาตินั้นท่ีมีขั้นตอนการเตรียมพ้ืนดว้ย “รักใส” ผสมสีแดง

ชาติเป็นลกัษณะของ“รักสี”ในการเตรียมพ้ืน ผูส้ร้างสรรคเ์ลง็เห็นวา่ “รักใส” มีคุณสมบติัของเน้ือรักท่ีโปร่งใสกวา่

รักนํ้ าเกล้ียง เป็นรักท่ีผ่านกรรมวิธีสกัดรักนํ้ าเกล้ียงให้ได้สีอ่อนจางลง เม่ือทาหรือเครือบลงบนวสัดุจะให้

ความรู้สึกโปร่งใสมนัเงา มีความแข็งแรงคงทนและมองเห็นสีของพ้ืนผิวดา้นล่าง นาํมาสู่กระบวนการสร้างพ้ืนลาย 

รดนํ้ ารักใสบนผา้ปาเตะ๊   
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ผลงานสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ีนาํหลกัทฤษฎีความงาม อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) ท่ีกล่าวไวว้า่ 

“ความงามเป็นความรู้สึกพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในตวัผูท่ี้รับรู้ส่ิงสุนทรียะนั้น”ถ่ายทอดการรับรู้ถึงความรู้สึกความพึงใจ 

สะทอ้นเน้ือหาเร่ืองราวความทรงจาํ ความผูกพนัจากครอบครัว จากประสบการณ์ตรงท่ีมีครอบครัวทางภาคใต ้ 

หยิบยก “ผา้ปาเต๊ะ”โดยมีนัยสําคญัของผูส้ร้างสรรค์ เปรียบเสมือนผา้ท่ีเป็นตวัแทนของแม่ แทนความผูกพนั  

ความระลึกถึงครอบครัว เป็นส่ือในการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมลายรดนํ้ าร่วมสมยั ผูส้ร้างสรรคต์ระหนกัถึงความงาม

จากธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ และการสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

รวมถึงความเช่ือของครอบครัว เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นําเสนอความสุขท่ีเรียบง่ายในวิถีชีวิต                   

จากการศึกษาศิลปินไดรั้บอิทธิพลต่อการสร้างสรรคท์างดา้นความคิดและรูปแบบการแสดงออก ดว้ยแรงบนัดาลใจ

จากรากเหงา้วิถีชีวิตของครอบครัวชนบท ปรับลดทอนรูปทรงเป็นลายเส้นสร้างสรรคผ์่านจินตนาการส่วนตน 

ตามหลกัสัญญะวิทยา การผูกประกอบลวดลายตามลกัษณะศิลปะไทยสร้างสัญญะทางความงามของรูปร่างและ

รูปทรงตามแบบเฉพาะตน ดว้ยกระบวนการเทคนิคลายรดนํ้ าร่วมสมยัเขียนลายดว้ยนํ้ ายาหรดาลและลงรักปิดทอง

รดนํ้ า สีของทองคาํเปลวท่ีใชใ้นการสร้างสรรคใ์หค้วามรู้สึก มนั เงา และ วาว มีความสวา่ง อร่ามเม่ือกระทบกบั

แสง  เพ่ือถ่ายทอดความสุข ความงาม ความประทบัใจ ความเรียบง่ายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวถีิชีวติชาวใต ้     

สร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงการศิลปะร่วมสมยั นาํความรู้นั้นไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์

และพฒันาผลงานทางดา้นศิลปะ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรคชุ์ด “พ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ สู่งานสร้างสรรคล์ายรดนํ้ า

ร่วมสมยั” ออกสู่สาธารณชน กระตุน้เตือนให้สังคมและผูท่ี้มีความสนใจไดต้ระนักเห็นถึงคุณค่า อตัลกัษณ์ของ

ความงามเฉพาะถ่ินซ่ึงควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้
 

11. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) รักใสมีคุณสมบติัท่ีโปร่งใส มีความคงทนสามารถเกาะยดึติดวสัดุไดดี้ สามารถเคลือบวสัดุอ่ืนๆ

เพ่ือเป็นการเตรียมพ้ืนลายรดนํ้ าได ้

(2) อากาศร้อนทาํให้รักแห้งชา้หรือไม่แหง้ อากาศช้ืนทาํให้พ้ืนรักแห้งไดไ้ว การสร้างงานให้มีค่า

นํ้ าหนกัทอง 2 นํ้ าหนกั จะตอ้งเขียนลายและลงรักปิดทองแยกสีกนัคร้ังละนํ้ าหนกั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ผลงานสร้างสรรคก์ารเตรียมพ้ืนรักใสบนผา้ปาเตะ๊ผสมวสัดุท่ีมีความเช่ือมโยงกบัวถีิชีวติชาวใต ้

เช่น เยือ่ใบยางพารา ก่ิงไมย้างพาราเลก็ หรืออ่ืนๆ นาํมาสร้างเป็นพ้ืนผลงานลายรดนํ้ า 
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บทคัดย่อ 

การจดัทาํวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ออกแบบภาพตน้แบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ดว้ยโปรแกรมไอบิส-

เพนท ์x (2) ใชส้มการทางคณิตศาสตร์ออกแบบลายเสน้สต๊ิกเกอร์ไลน์ดว้ยโปรแกรม Desmos (3) จดัทาํสต๊ิกเกอร์

ไลน์ HELLO CLASSROOMS ในแอปพลิเคชนัไลน์ครีเอทเตอร์เมคเกอร์ (4) สํารวจความพึงพอใจของอาจารย์

และนกัศึกษาท่ีมีต่อสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการสร้างแบบร่างสต๊ิกเกอร์

ไลน์ โดยมีแบบร่างนกัศึกษาหญิง นกัศึกษาชาย อาจารยช์าย และอาจารยห์ญิงอยา่งละ 3 แบบ โดยให้ผูต้อบแบบ

สาํรวจเลือกแบบละ 1 ตวั และวลีท่ีเหมาะสมกบัการใชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ โดยใหผู้ต้อบแบบสาํรวจเลือก คาํพดูอาจารย ์

และเลือกวลีของนักศึกษาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ไปสร้างชุดสต๊ิกเกอร์ HELLO CLASSROOM ซ่ึงมีทั้งหมด 24 แบบ 

สํารวจความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีมีต่อสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS โดยใช้กลุ่ม

อาสาสมคัรทั้งหมด 61 คน 

 ผลการศึกษาพบวา่ ชุดสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS ท่ีใชส้มการในการสร้างดว้ยโปรแกรม 

Desmos ทั้งหมดจาํนวน 24 แบบ ใชส้มการทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด 3,499 สมการ และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ของอาจารยแ์ละนักศึกษาต่อสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS ในดา้นขอ้ความและการใชภ้าษา อยูใ่นระดบั 

มาก (x� = 4.80, S.D. = 0.49) ดา้นรูปลกัษณ์ของสต๊ิกเกอร์ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.76, S.D. = 0.53) ดา้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการส่ือสาร อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.72, S.D. = 0.67) ส่วนความคิดเห็นต่อการเลือกดาวน์โหลด

พบวา่กลุ่มอาสาสมคัรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.87) เลือกดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS 
 

คาํสําคญั: สต๊ิกเกอร์ไลน์, การสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์, สมการของสต๊ิกเกอร์ไลน์ 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนันกัเทคโนโลยีพฒันาแอปพลิเคชนัจาํนวนมาก ทั้งการใชเ้พ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย ์ประโยชน์

ทางการศึกษา และประโยชน์ทางการส่ือสาร ตวัอย่างแอปพลิเคชนัท่ีใช้สําหรับการติดต่อส่ือสาร เช่น FACE 

BOOK, MESSENGER, INSTAGRAM, TWITTER และ LINE จากประสบการณ์การใชแ้อปพลิเคชนัเหล่าน้ี และ

สอบถามบุคคลท่ีใชแ้อปพลิเคชนัเหล่าน้ีต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ แอปพลิเคชนัไลน์ มีความนิยม

ในการใชแ้อปพลิเคชนัไลนมี์มากกวา่การใชแ้อปพลิเคชนัอ่ืนๆ ซ่ึงแอปพลิเคชนัไลนมี์ฟังกช์นัในการติดต่อส่ือสาร

มากมาย ไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบการพิมพ์ขอ้ความเพียงอย่างเดียว เราสามารถติดต่อในรูปแบบเสียง รูปแบบ

สต๊ิกเกอร์ท่ีมีขอ้ความกาํกบั ติดต่อโดยใชว้ีดิโอคอล โดยเฉพาะการส่ือสารภาพท่ีมีขอ้ความ เราเรียกวา่สต๊ิกเกอร์

ไลน์ ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นของไลน์เพราะท่ีช่วยเพ่ิมสีสันและความสนุกสนานใหก้ารแชท ผูค้นมากมายต่างกาํลงัให้

ความสนใจและใชง้าน ปัจจุบนัภายในองคก์รทางการศึกษา ไดมี้การใชแ้อปพลิเคชนัไลนใ์นการติดต่อส่ือสาร  

ผูว้ิจยัไดพ้บปัญหาเก่ียวกบัการส่ือสารผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ ระหว่างกลุ่มนักศึกษากบัอาจารย ์สาขา

คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ซ่ึงเกิดจากการท่ีนกัศึกษาไดส่้งสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีใช้

ภาพท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากสต๊ิกเกอร์ไลน์บางกลุ่มถูกออกแบบมาเพ่ือใชร้ะหวา่งกลุ่มคนระดบัเดียวกนัหรือภาษา

พูด ทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการติดต่อส่ือสาร

ผ่านทางไลน์ จึงมีความสนใจท่ีจะออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสามารถใชส่ื้อสารไดร้ะหว่างอาจารยแ์ละกลุ่มของ

นักศึกษาท่ีเกิดความเหมาะสมและถูกกาละเทศะ จึงได้ศึกษาการพฒันาสต๊ิกเกอร์ วิธีอพัโหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

ของศุภรัตน์ เจริญพิทักษ,์ กฤษดา ทองบุญเกิด, และศิริพล แสนบุญส่ง (2564) การใช้งาน แอปพลิเคชัน Line 

เบ้ืองตน้ ของปุ๊กก้ี เกมส์ (2560) ตลอดจนการใชโ้ปรแกรม Desmos จากโครงงานเร่ือง Equation of Desmos ของ 
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ธีรยทุธ พิมเสน และคณะ (2560) ของ ภูมิ อินภูมี และคณะ (2563) เร่ือง Math lowercase letter font และเร่ือง LINE 

Sticker Design for Communicate with Customer in Company ของ เมธิศ ล่ิวลือชัย (2561) ต่างเป็นผลงานท่ีนํา

ความรู้เก่ียวกบัสมการและกราฟของสมการไปสร้างสรรคผ์ลงานทั้งดา้นศิลปะและการออกแบบต่าง ทาํให้เกิด

ความคิดวา่สมการและกราฟ ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น กราฟของฟังกช์นัเชิงเสน้ กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ กราฟ

ของฟังก์ชนักาํลงัสอง เป็นตน้ โดยกราฟของแต่ละฟังก์ชนัมีรูปแบบและมีลกัษณะเส้นท่ีแตกต่างกนั น่าจะนาํมา

สร้างสรรคเ์ป็นลวดลายไดอ้ยา่งหลากหลาย สวยงาม เป็นประโยชน์และแสดงอตัลกัษณ์ของความเป็นคณิตศาสตร์

ได ้ดงันั้นการออกแบบลายเส้นของตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ โดยใชส้มการและกราฟผ่านโปรแกรม Desmos ไดอ้ย่าง

สวยงาม และใชโ้ปรแกรมไอบิสเพนท ์ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัในสมาร์ทโฟนท่ีใชใ้นการวาดรูปและลงสี มีเคร่ืองมือ

ง่ายไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพ่ือออกแบบภาพตน้แบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ดว้ยโปรแกรมไอบิสเพนท ์x 

2. เพ่ือใชส้มการทางคณิตศาสตร์ออกแบบลายเสน้สต๊ิกเกอร์ไลน์ ดว้ยโปรแกรม Desmos 

3. เพ่ือจดัทาํสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS ในแอปพลิเคชนัไลน์ 

4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีมีต่อสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

ในการดาํเนินการศึกษาวจิยัเร่ือง การสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์จากสมการคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร

และโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยลาํดบัเน้ือหาท่ีเป็นสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 1) โปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง Desmos (Pantich 

Production, 2016) และ ไอบิสเพนท์ X (PaNu,2563)  2) สมการและกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ สมการ               

เชิงเสน้และกราฟของสมการเชิงเสน้ สมการวงกลมและกราฟของสมการวงกลม สมการพาราโบลาและกราฟของ

สมการพาราโบลา สมการวงรีและกราฟของสมการวงรี สมการวงรีเอียงและกราฟของสมการวงรีเอียง สมการ             

เชิงขั้วและกราฟของสมการเชิงขั้ว 3) หลกัการวาดการ์ตูน SD ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการวาดใบหนา้การ์ตูน SD 

ขั้นตอนการวาดดวงตาการ์ตูน SD อารมณ์ของตวัการ์ตูน SD 4) Line Creators Market 5) การประเมินความพึงพอใจ

ของช้ินงาน ซ่ึงหมายถึงทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีทาํ

ของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ทาํให้

บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและมีกาํลงัใจ มีความผูกพนักบัหน่วยงาน 

มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทาํ และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน                   

การทาํงานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความสําเร็จขององคก์ารอีกดว้ย  เป็นมาตราวดัท่ีใชส้ําหรับให้ผูเ้เสดง

ระดบัความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) ท่ีจะมีตวัเลือกใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบ

ตามระดบัความเห็นดว้ย วิธีวดัความพึงพอใจหรือความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามถามดว้ย Likert Scale คือ  

การให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกเเสดงความคิดเห็น จากระดบัความพึงพอใจหรือระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั                 

ต่อแบบสอบถามในเเต่ละขอ้ (prasert rk, 2555) 

 

 

https://www.gotoknow.org/user/panyar/profile
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 3.2 งานทีเ่กีย่วข้อง 

 ธีระยทุธ พิมเสน, สราวฒิุ กววีชัรวรรณ และปริญญากรณ์ แยม้แบน (2560) ไดศึ้กษางานเร่ือง Equations 

of Dragon โดยใช ้Web Application Desmos คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ผลการประเมินคุณภาพ

ของช้ินงานจากนักศึกษา 145 คน พบว่า คุณภาพของช้ินงานเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.62             

คิดเป็นร้อยละ 92.32 

เมธิศ ล่ิวลือชัย (2561) ได้ศึกษางานเร่ือง LINE Sticker Design for Communicate with Customer in 

Company คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม จากการศึกษาพบว่า มีการส่ือสารกับองค์กรง่ายต่อ               

การทาํงานมากข้ึน และสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัองคก์รดว้ยการสร้างกลุ่มไลน์ เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสําหรับแจกจ่ายงาน

และพูดคุยติดต่อส่ือสารกนไดส้ะดวกยิ่งข้ึน และยงัใชใ้นการสอบถามขอ้มูลต่างๆ รวมไปถึงการแกปัญหาต่างๆ 

ไดง่้ายและรวดเร็ว 

ภูมิ อินภูมี, ณัฐวุฒิ ฉิมพาลี และสุรีพร จันทร์ขาํ (2563) ได้ศึกษางานเร่ือง การสร้างรูปแบบอักษร

ภาษาองักฤษดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์ การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ (1) ออกแบบรูปแบบอกัษรภาษาองักฤษ

ตวัเขียนพิมพเ์ล็ก (2) หาสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างรูปแบบอกัษรดว้ยโปรแกรม Desmos (3) สร้างแฟ้มรูปแบบ

อกัษรดว้ยโปรแกรม Fontlab 7 (4) เพ่ือเผยแพร่และประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบอกัษร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะ

ออกแบบอกัษรภาษาองักฤษ ตวัเขียนพิมพเ์ล็กดว้ยมือ 6 ชุด จากนั้นจะสาํรวจความพึงพอใจต่อแบบ จาํนวน 100 คน 

เลือกแบบอกัษรเพียง 1 ชุด นาํไปสร้างแบบอกัษรโดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรม Desmos จากนั้น

นาํ แต่ละตวัอกัษรไปสร้าง เป็นแฟ้มรูปแบบอกัษรดว้ยโปรแกรม Font lab7 และทาํการประเมินแบบอกัษรจาก

กลุ่มผูด้าวน์โหลดแบบอกัษร 124 คนดว้ยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าค่าฐานนิยมของผูรั้บการสํารวจต่อ

ออกแบบอกัษรภาษาองักฤษตวัเขียนพิมพ์เล็กชุดท่ี 5 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35 รูปแบบอกัษรภาษาองักฤษ

ตวัเขียนพิมพ์เล็กท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Desmos ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ทั้ งหมด 162 สมการ และได้แฟ้ม

รูปแบบอกัษรดว้ยโปรแกรม Fontlab7 จาํนวน 1 แฟ้ม ท่ีมีอกัษรภาษาองักฤษตวัเขียนพิมพเ์ล็กจาํนวนทั้งหมด 26 

ตวัอกัษรและกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อลกัษณะ รูปแบบอกัษรมากท่ีสุด (x� = 4.51, S.D. = 0.45) 

3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

หลกัการออกแบบ

สต๊ิกเกอร์ไลน ์

ทฤษฎีความพึงพอใจ 

รูปแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสร้าง

จากสมการทางคณิตศาสตร์  

ดว้ยโปรแกรม Desmos 

- จาํนวนและชนิดของสมการทาง

คณิตศาสตร์ท่ีใชส้ร้างสต๊ิกเกอร์ไลน ์

- ชุดสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

- ความพึงพอใจของผูด้าวน์โหลด

และไม่ดาวน์โหลดต่อสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

ขั้นตอนการอปัโหลด

สต๊ิกเกอร์ไลน์ดว้ย Line 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 การศึกษาวิจยั เร่ือง LINE Stickers Designed From The Equation คณะผูจ้ ัดทาํมีวิธีการดาํเนินงานดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี  

1. ออกแบบภาพตน้แบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ดว้ยโปรแกรมไอบิสเพนท ์x 

1.1 สืบคน้ตวัอยา่งของสต๊ิกเกอร์ไลน์และการใชค้าํพูดในสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเหมาะสมโดยตรวจสอบ

ภาษาในภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ของคณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ศูนยว์ิชาบูรณาการ หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (2555) 

1.2 สร้างแบบร่างใบหนา้ของอาจารยช์าย อาจารยห์ญิง นกัศึกษาชาย และนกัศึกษาหญิง อยา่งละ 3 

แบบ ดว้ยโปรแกรมไอบิสเพนท ์X    

1.3 จาก 1.1 ผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกวลีท่ีเหมาะสมกบัการใชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ จาํนวนทั้งหมด  26  วลี แบ่งเป็น

วลีสาํหรับนกัศึกษาจาํนวน 13 วลี และวลีสาํหรับอาจารยจ์าํนวน 13 วลี 

1.4 สาํรวจความนิยมของอาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีมีต่อสต๊ิกเกอร์ไลน์ตน้แบบและวลีท่ีออกแบบไว ้

โดยการสาํรวจผา่นโปรแกรม google from 

1.5 นาํสต๊ิกเกอร์ไลน์ภาพใบหนา้อาจารยช์าย อาจารยห์ญิง นกัศึกษาชาย และนกัศึกษาหญิง ท่ีมีค่า

ฐานนิยมมากท่ีสุดมาออกแบบอากัปกริยาเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับวลีท่ีได้รับคะแนนเป็น 6 อันดับแรกจาก                   

การสาํรวจลายเสน้สต๊ิกเกอร์ไลน์โดยใชโ้ปรแกรมไอบิสเพนท ์x  

2. ใชส้มการทางคณิตศาสตร์สร้างลายเส้นสต๊ิกเกอร์ไลน์และวลีท่ีใชใ้นไลน์สติกเกอร์ท่ีออกแบบไวใ้น

ขอ้ 1  ดว้ยโปรแกรม Desmos จากนั้นส่งออกไฟล์กราฟลายเส้นสต๊ิกเกอร์จากโปรแกรม Desmos เป็นไฟล์ท่ีมี

นามสกลุเป็น .png 

3. จดัทาํชุดสต๊ิกเกอร์ไลน์พร้อมตั้งช่ือวา่ “ HELLO CLASSROOMS” ใน LINE CREATORS MARKET 

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ทาํการลงสีสต๊ิกเกอร์ท่ีไดจ้าก 2 ดว้ยโปรแกรมไอบิสเพนท ์X  

3.2 อปัโหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ลงใน LINE CREATORS MARKET 

3.3 รอทางแอปพลิเคชนัไลน์อนุมติั 

4. สร้างประเมินความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีมีต่อสต๊ิกเกอร์ไลน์ “HELLO CLASSROOMS” 

โดยมีการประเมินเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความความพึงพอใจ

ต่อช้ินงาน มี 3 ดา้นคือ  1. ดา้นขอ้ความและการใชภ้าษา 2. รูปลกัษณ์ของสต๊ิกเกอร์ 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การส่ือสาร ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน ์HELLO CLASSROOMS เม่ือสร้างแบบประเมิน

ความพึงพอใจเสร็จแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านประเมินค่าดชันีความตรงของขอ้คาํถามกบัประเด็นการประเมิน 

พบวา่ ค่าดชันีความตรง (IOC) เท่ากบั 1 ทุกขอ้ 

5. วเิคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของช้ินงานดว้ยค่าสถิติพรรณา และอภิปราย 
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5. ผลการวจัิย 

 1. ผลการออกแบบลายเส้นสติก๊เกอร์ด้วยโปรแกรมไอบิสเพนท์ x 

คณะผูจ้ ัดทาํได้สร้างภาพตน้แบบท่ีเป็นอาจารย์ชาย อาจารยห์ญิง นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง                

อยา่งละ 3 แบบ ดว้ยโปรแกรมไอบิสเพนท ์X และไดเ้ลือกวลีท่ีเหมาะสมกบัการใชส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ จาํนวนทั้งหมด  

26 วลี แบ่งเป็นวลีสาํหรับนกัศึกษาจาํนวน 13 วลี และวลีสาํหรับอาจารยจ์าํนวน 13 วลี ทาํการสาํรวจความนิยม

ของอาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีมีต่อแบบร่างสต๊ิกเกอร์ไลน์ตน้แบบและวลีท่ีออกแบบไว ้โดยการสาํรวจผ่านโปรแกรม 

google from ผลสํารวจจาก Google from พบว่า ลายเส้นสต๊ิกเกอร์ท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด ของสต๊ิกเกอร์นกัศึกษา

หญิง ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 57.3 ของสต๊ิกเกอร์นกัศึกษาชาย ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 46.3 ของสต๊ิกเกอร์

อาจารยช์าย ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 45.1 และของสต๊ิกเกอร์อาจารยห์ญิง ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 57.3 ดงัน้ี 

 

         
 

ภาพที ่2 ภาพตน้แบบท่ีเป็นอาจารยช์าย อาจารยห์ญิง นกัศึกษาชาย และนกัศึกษาหญิงท่ีมีฐานนิยมสูงสุด 

 

ส่วนวลีท่ีเหมาะสมของสต๊ิกเกอร์ไลน์ของอาจารย ์ไดแ้ก่ สวสัดีค่ะ/ครับนักศึกษา ไดค้ะแนนคิดเป็น             

ร้อยละ 85.4 ทบทวนเน้ือหาดว้ยนะคะ/ครับ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 56.1 อาจารยไ์ปราชการค่ะ/ครับ ไดค้ะแนน

คิดเป็นร้อยละ 58.5 สู้ๆ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 54.9 งดสอนค่ะ/ครับ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 63.4 อย่าลืม              

ส่งงานนะคะ/ครับ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 53.7 และวลีท่ีเหมาะสมของสต๊ิกเกอร์ไลน์ของนักศึกษา ได้แก่ 

ขอบคุณครับ/ค่ะ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.5 คะแนนออกยงัครับ/คะ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 57.3 ขออนุญาต

ลาป่วยนะครับ/คะ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 64.6 รับทราบครับ/ค่ะ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 76.8 กาํลงัไปครับ/

ค่ะ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 61 สวสัดีครับ/ค่ะ ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 79.3  

 2. ผลการใช้สมการทางคณติศาสตร์สร้างลายเส้นสติก๊เกอร์ไลน์ ด้วยโปรแกรม Desmos  

 จากการสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์ผา่นโปรแกรม Desmos พบวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ 

24 แบบในแต่ละแบบมีการใชจ้าํนวนสมการท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 1. สต๊ิกเกอร์นกัศึกษาหญิงสวสัดีค่ะจาํนวน 132 

สมการ 2. สต๊ิกเกอร์นกัศึกษาหญิงขอบคุณค่ะ จาํนวน 149 สมการ 3. สต๊ิกเกอร์นกัศึกษาหญิงรับทราบค่ะ จาํนวน 

134 สมการ 4. สต๊ิกเกอร์นักศึกษาหญิงขออนุญาตลาป่วยค่ะ จาํนวน 127 สมการ 5. สต๊ิกเกอร์นักศึกษาหญิง

คะแนนออกยงัคะ จาํนวน  107 สมการ 6. สต๊ิกเกอร์นกัศึกษาหญิงกาํลงัไปค่ะ 139 สมการ 7. สต๊ิกเกอร์นกัศึกษา

ชายสวสัดีครับ 126 สมการ 8. สต๊ิกเกอร์นกัศึกษาชายขอบคุณครับ 120 สมการ 9. สต๊ิกเกอร์นกัศึกษาชายรับทราบ

ครับ 125  สมการ 10. สต๊ิกเกอร์นักศึกษาชายขออนุญาตลาป่วยนะครับ 124 สมการ 11. สต๊ิกเกอร์นกัศึกษาชาย

คะแนนออกยงัครับ 124 สมการ 12. สต๊ิกเกอร์นกัศึกษาชายกาํลงัไปครับ 130 สมการ 13. สต๊ิกเกอร์อาจารยห์ญิง

สวสัดีค่ะนกัศึกษา 168 สมการ 14. สต๊ิกเกอร์อาจารยห์ญิงอยา่ลืมส่งงานนะคะ  171 สมการ 15. สต๊ิกเกอร์อาจารย์

หญิงอาจารยไ์ปราชการนะคะ 171 สมการ  16. สต๊ิกเกอร์อาจารยห์ญิงงดสอนค่ะ 133 สมการ 17. สต๊ิกเกอร์อาจารย์

หญิงทบทวนเน้ือหาดว้ยนะคะ 177 สมการ 18. สต๊ิกเกอร์อาจารยห์ญิงสู้ๆ 124 สมการ 19. สต๊ิกเกอร์อาจารยช์าย
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สวสัดีครับนกัศึกษา 185 สมการ 20. สต๊ิกเกอร์อาจารยช์ายอยา่ลืมส่งงานนะครับ 171 สมการ 21. สต๊ิกเกอร์อาจารย์

ชายไปราชการนะครับ 177 สมการ 22. สต๊ิกเกอร์อาจารยช์ายงดสอบครับ 150 สมการ 23. สต๊ิกเกอร์อาจารยช์าย

ทบทวนเน้ือหาดว้ยนะครับ 200 สมการ และ 24. สต๊ิกเกอร์อาจารยช์ายสู้ๆ  135 สมการ 

 การสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรม Desmos พบว่ามีการใชส้มการ

ต่างๆ จาํนวนจากหลากหลายสมการดงัตวัอยา่งภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 

 

 

 

ภาพที ่3 ตวัอยา่งผลการสร้างลายเสน้สต๊ิกเกอร์นกัศึกษาหญิงสวสัดีค่ะ 

  

 
 

ภาพที ่4 ตวัอยา่งผลการสร้างลายเสน้สต๊ิกเกอร์อาจารยห์ญิงสวสัดีค่ะนกัศึกษา 

 

สรุปผลการใช้สมการ สมการเส้นตรง 1,179 สมการ สมการวงกลม 1,070 สมการ สมการวงรี 701 

สมการ วงรีเอียง 214 สมการ สมการพาราโบลา 322 สมการ และสมการเชิงขั้ว 13 สมการ 

3. ผลการจดัทาํชุดสติก๊เกอร์ HELLO CLASSROOMS ในแอพลเิคชันไลน์ 

คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการการลงสีสต๊ิกเกอร์ท่ีไดจ้ากขอ้ 2 ดว้ยโปรแกรมไอบิสเพนท์ X และอปัโหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์

ลงใน LINE CREATORS MARKET 
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                                                     ภาพที ่5 ตงัอยา่งผลการลงสีสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

 

4. ผลการประเมนิความพงึพอใจอาจารย์และนักศึกษาทีม่ต่ีอสติก๊เกอร์ไลน์ “HELLO CLASSROOMS” 

จากการสาํรวจความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนกัศึกษา จาํนวน 61 คน เป็นเพศชาย 18 คน เพศหญิง 53 

พบวา่ในแต่ละหวัขอ้การประเมินมีค่าเฉล่ียดงัน้ี   

ด้านที ่1 ด้านข้อความและการใช้ภาษา 

1.1 ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้คะแนนเฉล่ีย 4.84 

1.2 ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความกบัภาพประกอบ คะแนนเฉล่ีย 4.76 

ด้านที ่2 รูปลกัษณ์ของสติก๊เกอร์ 

2.1 สต๊ิกเกอร์มีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม คะแนนเฉล่ีย 4.69 

2.2 สต๊ิกเกอร์มีสีสนัท่ีสวยงาม คะแนนเฉล่ีย 4.76 

2.3 สต๊ิกเกอร์มีรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสม คะแนนเฉล่ีย 4.84 

 ด้านที ่3 การเพิม่ประสิทธิภาพในการส่ือสาร 

3.1 สต๊ิกเกอร์ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกท่ีชดัเจนต่อผูรั้บ คะแนนเฉล่ีย 4.68 

3.2 สต๊ิกเกอร์ช่วยถ่ายทอดความตอ้งการอยา่งตรงไปตรงมา คะแนนเฉล่ีย 4.68 

3.3 สต๊ิกเกอร์ช่วยใหถ่้ายทอดขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น คะแนนเฉล่ีย 4.79 

ส่วนที ่3 ความคิดเห็นต่อการเลือกดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS 

 ผลการสํารวจความคิดเห็นผูต้อบแบบประเมินต่อการเลือกดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ “HELLO 

CLASSROOMS” พบวา่ผูต้อบแบบประเมินจาํนวน 61 คนเลือกดาวน์โหลดจาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 

และมีคนท่ีเลือกไม่ดาวน์โหลดจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่สมการทางคณิตศาสตร์สามารถนาํมาประยกุตเ์ขา้กบัเทคโนโลยโีดยคณะผูว้จิยั

นําสมการตรีโกณมิติ สมการพาราโบลา สมการวงรี และสมการค่าสัมบูรณ์ท่ีศึกษากับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมา

ออกแบบลายเส้นสต๊ิกเกอร์ไลน์ โดยโปรแกรม Desmos ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีระยทุธ พิมเสม และ

คณะ (2560) ท่ีใช้Web Application Desmos สร้างลวดลายของมังกรนครสวรรค์ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์                  

การวิจัยของภูมิ อินภูมี และคณะ (2563) เร่ือง Math lowercase letter font เป็นการนําสมการทางคณิตศาสตร์

ออกแบบรูปแบบอกัษร(font) ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กได้ เม่ือคณะผูว้ิจัยออกแบบลายเส้นสต๊ิกเกอร์ไลน์ตาม

หลกัการวาดการ์ตูน SD ของ C-C Club โดยตวัสติกเกอร์ไลน์แต่ละตวัมีความประสานกลมกลืนสัมพนัธ์และ

สอดคลอ้งเป็นชุดเดียวกนั ตามหลกัความเป็นเอกภาพ หลกัความสมดุล หลกัความกลมกลืนกนั หลกัของสัดส่วน

ของภาพ หลกัการสร้างจงัหวะและลีลาและหลกัการสร้างจุดเด่น ให้ถ่ายทอดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการวิจยัของ เมธิศ ล่ิวลือชยั (2561) เร่ือง LINE Sticker Design for Communicate with Customer in Company 
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เป็นการสร้างสติกเกอร์ไลน์เพ่ือพฒันาการส่ือสาร การออกแบบรูปลกัษณ์ตวัอกัษรและงานประดิษฐท่ี์สร้างสรรค์

ข้ึนมาจากการผนวกคณิตศาสตร์กบัเทคโนโลยใีห้สามารถสะทอ้นความงาม ความเป็นเอกลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

ผลปรากฏวา่ ผลสาํรวจความพึงพอใจ รูปลกัษณ์ของสต๊ิกเกอร์ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด และ

จากการจัดทําสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS ในแอปพลิเคชันตามหลักและข้อกําหนดของ Line 

Creators Market ปรากฏว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผูด้าวน์โหลดสูงถึง ร้อยละ 83.87 นอกจากน้ีจาก                     

การประเมินความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีมีต่อสต๊ิกเกอร์ไลน์ HELLO CLASSROOMS ตามแนว

มาตรวดัเชิงสถิติ ของ Likert Scale ผลปรากฏว่า ดา้นขอ้ความและการใช้ภาษา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้                 

อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด และ ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความกบัภาพประกอบ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ดา้นรูปลกัษณ์ของสต๊ิกเกอร์ สต๊ิกเกอร์มีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด สต๊ิกเกอร์มีสีสัน

ท่ีสวยงาม อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด และสต๊ิกเกอร์มีรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสม อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด                   

ดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสาร สต๊ิกเกอร์ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกท่ีชดัเจนต่อผูรั้บ อยูใ่นระดบัพึงพอใจ

มากท่ีสุด และสต๊ิกเกอร์ช่วยถ่ายทอดความตอ้งการอยา่งตรงไปตรงมา อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การสาํรวจความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีเป็นอาสาสมคัรในการวจิยัในคร้ังน้ีเท่านั้น ควรมี

การสาํรวจจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนมากพอและมีควรมีการสาํรวจจากกลุ่มตวัอยา่งนอกสถาบนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) สต๊ิกเกอร์ไลน์ควรมีความหลากหลายทางด้านการส่ือสารมากกว่าน้ี โดยเฉพาะคาํพูดในตวั

สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีใชส้าํหรับการส่ือสารทางการศึกษา 

 (2) สต๊ิกเกอร์ไลน์ควรมีขนาดท่ีใหญ่เพ่ือความชดัเจนทางการส่ือสาร 

 (3) ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับ                

ความพึงพอใจของผูท่ี้ไม่ดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีต่อชุดสต๊ิกเกอร์ไลน์ Hello Classroom ในแต่ละปัจจยั 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จข้ึนไดด้ว้ยความกรุณาของอาจารยห์ลายท่านและผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ 

ช้ีแนะในการศึกษาคน้ควา้ แนะนาํขั้นตอนและวธีิจดัทาํจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี คณะผูจ้ดัทาํจึงขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีใหก้าํลงัใจในการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. กระบวนการจดัการการส่ือสารเพ่ือป้องกันการเผยแพร่ขอ้มูล

สุขภาพเท็จในส่ือสังคมออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข และ 2. กลยุทธ์การจดัการการส่ือสารเพ่ือป้องกัน               

การเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสงัคมออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2560 โดยเป็นการวจิยัเชิง

คุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัประกอบดว้ยคณะทาํงานดา้นข่าว

และประชาสัมพนัธ์ กระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 12 คน และการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการ

ส่ือสารเพ่ือป้องกันการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2560 วิเคราะห์ขอ้มูล        

โดยการพรรณาวเิคราะห์ 

ผลวิจยัพบวา่ 1. กระบวนการจดัการการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสังคม

ออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ย การจดัตั้งหน่วยงาน การกาํหนดผงักระบวนงาน และการดาํเนินงาน

ตามผงักระบวนงาน 2. กลยทุธ์การจดัการการส่ือสารส่ือสาร แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 1) ดา้นรูปแบบการดาํเนินงาน 

ประกอบดว้ย (1) การตอบโต ้ช้ีแจงกลบัทนัที (2)การป้องกนั ประกาศเตือนภยัและการช้ีนาํ (3) การทาํงานเป็น

เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ (4) การใช้บุคคลภายนอกช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ และ(4) การใช้กระบวนการทาง

กฎหมาย 2) ด้านการกาํหนดประเด็นส่ือสาร  ประกอบด้วย (1) การให้ขอ้เท็จจจริง ขอ้มูลวิชาการท่ีถูกต้อง                   

ตรงประเด็น (2) แปลงข้อมูลวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย สั้ น กระชับ                         

โดยสอดแทรกความรู้ดา้นสุขภาพ และมีแหล่งอา้งอิง 3) ดา้นการเลือกใชส่ื้อ มีการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ทุกชนิด

เน้นส่ืออินโฟกราฟิก และ 4) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย (1) ประชาชนทัว่ไป (2) กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ

โดยตรง เช่น ผูป่้วย ผูบ้ริโภคท่ีสูญเสียทรัพยสิ์น ประชาชนในพ้ืนท่ีหรือแหล่งตน้ตอของข่าวลือ กลุ่มวยัรุ่น                 

กลุ่มเด็ก เป็นตน้ 

 

คาํสําคญั: ขอ้มูลสุขภาพเท็จ  กระบวนการการจดัการการส่ือสาร ส่ือสงัคมออนไลน์ 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สถานการณ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตสามารถ

ส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่จาํกดัระยะทาง และ เวลา มาร์แชล แมคลูฮนั (McLuhan.1976) ผ่านอุปกรณ์

การส่ือสารต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ สามารถแสดงความคิดเห็น 

วพิากษว์จิารณ์ แบ่งปันขอ้มูล ตลอดจนการสร้างและเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณชนไดด้ว้ยตนเองผา่นเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวติเตอร์ หรือไลน์ จนกลายเป็นท่ีนิยมและเป็นวฒันธรรมการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีมีอตัรา

การใชง้านท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว infographicthailand (2560) พบวา่ การใชส้มาร์ทโฟนของคนในยคุน้ี บางคนตอ้ง

เช็กหรือดูหนา้จอมือถือตลอดเวลา ตอ้งอพัเดตหรือติดตามขอ้มูลท่ีมีผูอ่ื้นแชร์หรือโพสตอ์ยู่ตลอด หรือ เรียกวา่ 

การกลวัตกกระแส หรือ Fear Of Missing Out : FOMO  ฉัตรมงคล ขุนนางฉ่า (2561) ระบุวา่ สถานการณ์การใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์ ปัจจุบนัพบวา่ ร้อยละ 80 ของขอ้มูลท่ีส่งต่อกนั คือขอ้มูลเชิงสุขภาพ แต่ทวา่เป็นขอ้มูลจริงเพียง

ร้อยละ 20 เท่านั้น ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการแชร์ขอ้มูลสุขภาพทัว่ทางส่ือสงัคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของชาติ 

และ ยงัเป็นปัญหาท่ีทัว่โลกกาํลงัเผชิญอยู่ในขณะน้ี ขณะท่ีพีรพล อนุตรโสตถ์ิ (2560) พบว่า ขอ้มูลเท็จบนโลก

ออนไลน์ส่วนมากมกัเป็นเร่ืองสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โรคมะเร็ง เพราะผูผ้ลิตเร่ืองเท็จเหล่าน้ี 
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มองเห็นพฤติกรรมของผูอ่้านท่ีขาดทกัษะการตรวจสอบขอ้มูลโดยเฉพาะกลุ่มผูอ่้านท่ีค่อนขา้งสูงอายท่ีุเขา้สู่โลก

อินเทอร์เน็ตขณะท่ีอายมุากอาจจะขาดเร่ืองความเท่าทนัส่ือดิจิทลั นอกจากน้ี วิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล และคณะ (2561) 

ระบุวา่ ข่าวปลอมดา้นสุขภาพทาํใหค้นเสียชีวติได ้เพราะเสียโอกาสในการรักษาท่ีถูกตอ้งจากแพทย ์นอกจากน้ี ยงั

พบวา่มีประชาชนจาํนวนไม่นอ้ยใหค้วามไวว้างใจและเช่ือถือขอ้มูลท่ีส่งต่อกนับนส่ือสงัคมออนไลน์ แมส่ิ้งนั้นจะ

เป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กับหลกัฐานวิชาการและขอ้มูลทางการแพทยก็์ตาม โดยสาเหตุท่ีคนไทย เช่ือใจโซเชียลมีเดีย

มากกวา่หมอ เพราะเน้ือหาเขา้ใจง่ายกวา่ ไดรั้บขอ้มูลบ่อยกวา่ และไดรั้บมาจากคนท่ีตนเองไวใ้จ จะเห็นไดว้า่ การ

แชร์หรือเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสังคมออนไลน์ ไดส้ร้างความสับสนแก่ประชาชน ทาํให้ไดรั้บความรู้

ความเขา้ใจดา้นสุขภาพบางอยา่งท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือไดรั้บขอ้มูลอนัเป็นเท็จ อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด  

ผูท่ี้หลงเช่ืออาจไดรั้บผลกระทบดา้นสุขภาพ อาจทาํให้เสียทรัพยสิ์น บางคร้ังเป็นอนัตรายต่อชีวิตได ้หน่วยงาน

ภาครัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสาธารณสุข คือ กระทรวงสาธารณสุข (2545) ซ่ึงเป็นองคก์รหลกัดา้นสุขภาพ               

มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพอนามยั การป้องกนัและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ

ของประชาชน จึงตอ้งมีการจดัการส่ือสารขอ้มูลขอ้เท็จจริงดา้นสุขภาพท่ีถูกตอ้ง เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิด

ข้ึนกบัประชาชน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการจดัการการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มูลเท็จใน

ส่ือออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข และ กลยทุธ์การจดัการการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพ

เท็จในส่ือสังคมออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือทราบแนวทางในการป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพ

เท็จในส่ือออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นขอ้เสนอในเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุขและผูท่ี้

สนใจต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการการส่ือสารเพ่ือป้องกันการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสังคม

ออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข 

2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การจัดการการส่ือสารเพ่ือป้องกันการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จ ในส่ือสังคม

ออนไลนข์องกระทรวงสาธารณสุข 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

 3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการประชาสัมพนัธ์ มี 4 กิจกรรมหลัก วิรัช ลภิรัตนกุล (2540:                  

หนา้ 390) ไดแ้ก่   

1) การวิจยัและรับฟังความคิดเห็น เป็นขั้นตอนแรกเป็นการคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง ขอ้มูลต่างๆ    

ท่ีไดจ้ากการวจิยัและรับฟังประชาชน ผูเ้ก่ียวขอ้งมีต่อการดาํเนินงาน หรือต่อนโยบายขององคก์ร 

2) การวางแผนและการตดัสินใจ เป็นการดาํเนินการต่อจากการวิจยัและรับฟังความคิดเห็น       

เป็นการนาํเอาทศันคติความคิดเห็นต่างๆ ท่ีไดร้วบรวมมาพิจารณาประกอบการวางแผนกาหนดนโยบายของ

องคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถกาํหนดนโยบายและโครงการท่ีมีประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

3) การติดต่อส่ือสาร เป็นการปฏิบติัการส่ือสารกบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยดาํเนินการ

ตามแผนหรือโครงการท่ีกาหนดไว ้
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4) การประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีวดัผลวา่การดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ท่ีไดด้าํเนินการ

ไปไดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ 

 3.1.2 วิภคัฉณัฎ์ฐ์ นิมิตรพนัธ์ และคณะ (2559)  ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ภายใต ้       

ส่ือสงัคมออนไลน์ พบวา่ นกัประชาสมัพนัธ์ตอ้งสร้างความตระหนกัในเร่ืองการตรวจตราข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ใน

ส่ือสงัคมออนไลนอย์า่งสมํ่าเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแกไ้ขความเขา้ใจผิดและสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

แก่สาธารณชนไดใ้นทนัที 

3.1.3 เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุลและคณะ (2562) ศึกษาเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบจากข่าวลวง               

ความทา้ทายในการแกปั้ญหาในอนาคต พบว่า ปัจจุบนัมีขอ้มูลดา้นสุขภาพหลายรูปแบบท่ีเปิดให้ประชาชนได้

เขา้ถึง เฉพาะภาครัฐตอ้งสร้างระบบเฝ้าระวงั คดักรองขอ้มูลใหป้ระชาชนมัน่ใจ มีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวด      

เร่ืองการส่ือสารทางสุขภาพควรพฒันาให้ดีข้ึน ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ใชศ้พัท์เทคนิคหรือภาษาองักฤษมาก

เกินไป 

3.1.4 นฤมล ถ่ินวิรัตน์ (2555) ศึกษาอิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการส่ือสารข้อมูลเชิงซ้อน 

กรณีศึกษาโครงการ “รู้สู ้flood” พบวา่ ขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้น เช่ือมโยงกบัขอ้มูลหลายดา้น การแปลงขอ้มูลเป็น

ภาพในรูปแบบอินโฟกราฟิกจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้และความเขา้ใจได้ดีข้ึน เร็ว และ แจ่มชัดข้ึนกว่า                 

การส่ือสารในรูปแบบของตวัอกัษรเพียงอยา่งเดียว มีความพึงพอใจในเชิงบวกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ขอบเขตการวจิยั  

 4.1.1 ศึกษาเฉพาะขอ้มูลสุขภาพเท็จท่ีมีการเผยแพร่ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ในปี พ.ศ. 2560 

 4.1.2 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการการจัดการและกลยุทธ์การจัดการการส่ือสารของกระทรวง

สาธารณสุข เม่ือได้รับขอ้มูลสุขภาพเท็จท่ีมีเน้ือหา ส่งผลกระทบกับสุขภาพประชาชนและภาพลกัษณ์ของ

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสงักดั ในปี พ.ศ. 2560 

 

  



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1611 

4.2 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

4.2.1 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นคณะกรรมการ

ในคณะทาํงานดา้นข่าวและประชาสัมพนัธ์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ นักประชาสัมพนัธ์ และนักวิชาการ

เผยแพร่ ท่ีทาํหน้าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการการจดัการขอ้มูลสุขภาพเท็จท่ีมีการเผยแพร่ในส่ือสังคม

ออนไลน์ จาํนวน 12 คน  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสาร  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.4.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการเผยแพร่

ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสงัคมออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุข 

4.4.2 นดัหมายสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยแจง้คาํถามก่อนการเก็บขอ้มูล  

4.4.3 สมัภาษณ์ และบนัทึกเป็นไฟลเ์สียง และเอกสาร 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล   

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการพรรณนาวเิคราะห์  

 

5. ผลการวจัิยและอภิปรายผล  

 1. กระบวนการจดัการการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสังคมออนไลน์ของ

กระทรวงสาธารณสุข ผลวิจยัพบวา่ มี 3 องคป์ระกอบหลกั คือ การจดัตั้งหน่วยงาน การกาํหนดผงักระบวนการ 

และ การดาํเนินการตามผงักระบวนการ มีรายละเอียดดงัน้ี  

1.1 การจดัตั้งหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข ไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

ข้อมูลสุขภาพเท็จโดยตรง เน่ืองจากได้แต่งตั้ งคณะทํางานท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามามีบทบาทหน้าท่ีร่วมกันใน

กระบวนการจัดการการส่ือสารเพ่ือป้องกันการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสังคมออนไลน์ โดยใช้ช่ือว่า 

“คณะทาํงานดา้นข่าวและประชาสัมพนัธ์กระทรวงสาธารณสุข” มีหน้าท่ีหลกัในการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์

ของกระทรวงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  มีการทาํงานเป็นเครือข่ายในลกัษณะลูกโซ่ โดยมีโฆษกกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธานคณะทาํงาน มีผูป้ฏิบติังานดา้นประชาสัมพนัธ์หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากทุกกรม

ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข มาทาํงานร่วมกนั โดยมอบหมายให้สํานกังานปลดักระทรวง เป็นศูนยก์ลางใน              

การประสานงานในเร่ืองการจัดการข้อมูลสุขภาพเท็จ คณะทํางานจะร่วมกันติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวงั                       

ข่าวสุขภาพเท็จท่ีมีการเผยแพร่ส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงมีเ น้ือหาส่งผลกระทบด้านลบร้ายแรงต่อสุขภาพ                        

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน และ ภาพลกัษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข  

1.2  การกาํหนดผงักระบวนการ ประกอบดว้ย การตรวจสอบนาํเขา้ขอ้มูลสุขภาพเท็จ เพ่ือรายงาน

ผูบ้ริหารให้รับทราบโดยเร็วท่ีสุด จากนั้นจะมีขอ้สั่งการไปยงัหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ ให้ทาํการตอบโตช้ี้แจง

ขอ้เท็จจริง และมีการประเมินผลการดาํเนินงาน  เป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 

4 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การวิจยัและรับฟังความคิดเห็น การวางแผนประชาสัมพนัธ์ กระบวนการส่ือสาร และ                

การประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข มีการกาํหนดผงักระบวนการเป็นโครงสร้างการทาํงานตามระบบราชการ 

กาํหนดภารกิจ บทบาทหน้าท่ี และคาํสั่งการ เป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน ตามลาํดบัชั้นการสั่งการจากผูบ้ริหารไปสู่                    

ผูป้ฏิบัติ นอกจากน้ี กาํหนดโครงสร้างกระบวนการให้มีความคล่องตวั ลดขั้นตอนการดาํเนินงานตามระบบ

ราชการท่ีตอ้งมีการสัง่การเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือหนงัสือราชการ เน่ืองจากมีการมอบหมาย แต่งตั้งผูแ้ทน หรือ 
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ผูรั้บผิดชอบไปดาํเนินการไดท้นัที จึงทาํให้สามารถส่ือสารขอ้มูลสุขภาพท่ีเป็นขอ้เท็จจริงไปสู่สาธารณะไดอ้ยา่ง

รวดเร็วทนัสถานการณ์  

1.3 การดาํเนินงานตามผงักระบวนการ จากการวิจยัพบวา่ กระทรวงสาธารณสุขมีกระบวนการจดัการ

การส่ือสาร เม่ือมีการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสังคมออนไลน์ โดยเร่ิมตั้งแต่ ตรวจสอบ ติดตามขอ้มูลข่าว

สุขภาพเท็จจากแหล่งขอ้มูล 2 กลุ่มหลกั คือ 1. แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคล ประกอบดว้ย บุคคลภายใน ซ่ึงเป็นผูแ้ทน

ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมอบหมายมาจากทุกกรมในสังกดักระทรวงสาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์จาก

กรมต่างๆ บุคลากร ตลอดจนผูบ้ริหารภายใน และบุคคลภายนอกองค์กร ท่ีเป็นเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ใน                   

ส่วนภูมิภาค หรือ ประชาชนท่ีแจง้เบาะแสข่าว ผ่านช่องทางต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 2. แหล่งขอ้มูลจาก                    

ส่ือสังคมออนไลน์ สอดคลอ้งกบั วิภคัฉณัฎ์ฐ์ นิมิตพนัธ์ และคณะ (2559)  ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์

ภายใตส่ื้อสังคมออนไลน์ พบว่า นักประชาสัมพนัธ์ตอ้งสร้างความตระหนักในเร่ืองการตรวจตราข่าวสารจาก

แหล่งต่างๆ ในส่ือสังคมออนไลนอ์ย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแกไ้ขความเขา้ใจผิดและสร้าง 

ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งแก่สาธารณชนได้ในทันที เม่ือคณะทํางานด้านข่าวฯ ได้รับข้อมูลข่าวสุขภาพเท็จแลว้                       

จะรายงานให้ผูบ้ริหารระดบัสูงใหรั้บทราบขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว ตามช่องทางต่างๆ ทั้งการแจง้ทางโทรศพัท์  หรือ 

ผ่านแอปพลิชันเคชันไลน์  หรือการเขา้พบรายงาน  ซ่ึงจะมีการสั่งการมอบหมายหมายให้ผูรั้บผิดชอบ คือ                     

กรมต่างๆ ไปดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขความเขา้ใจผิด และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งต่อประชาชน ผ่านกลไก               

ภาคส่ือสารมวลชน เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน  ผูว้ิจยัพบว่า การมอบหมายผูต้อบโตข้่าว

สุขภาพเท็จ/ช้ีแจงขอ้เท็จจริง จะมอบหมายให้ผูแ้ทนหน่วยงานดา้นประชาสัมพนัธ์ของกรมต่างๆ ไปดาํเนินการ

ตามขั้นตอนต่อไป โดยมอบหมายตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน จากการสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทุกท่านได้

ขอ้สรุปวา่ มีการดาํเนินการทิศทางเดียวกนั คือ  หลงัจากไดรั้บมอบหมายจะตอ้งตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง โดยประสาน

ติดต่อสอบถามจากหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงกบัเร่ืองนั้น เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลต่างๆ ประกอบดว้ย 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความถูกตอ้งของเน้ือหาข่าว/ขอ้มูลสุขภาพเท็จ ตรวจสอบพ้ืนท่ีตน้ตอข่าวลือ ผลทดสอบทาง

การแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ เช่น ผลตรวจสอบทางห้องปฏิบติัการ ผลวิจยั เป็นตน้ จากนั้นจึงจดัทาํประเด็นเพ่ือช้ีแจง

ขอ้เท็จจริงตามหลกัวชิาการ โดยนาํขอ้มูลมาจากนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผลตรวจสอบจากหอ้งปฏิบติัการทาง

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีหลักฐานอ้างอิงทางการแพทย์ และตรวจสอบได้  ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ                      

ตอ้งแปลงภาษา คาํศพัท์วิชาการทางการแพทย ์ให้เป็นภาษาท่ีประชาชนอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย รวมทั้งตอ้งถูกตอ้ง

ตามหลกัวิชาการดว้ย นอกจากน้ี บางคร้ังตอ้งยงัคงไวซ่ึ้งสํานวนวิชาการไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้จะพบว่า 

ประเด็นท่ีจะใชส่ื้อสารช้ีแจงขอ้เท็จจริงนั้น ตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก เพราะขอ้มูลท่ีจะเผยแพร่ออกไป

นั้น ตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดส้ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานดา้นวิชาการ เป็นหลกัฐานอา้งอิงไดแ้ละ              

ยงัเป็นหลกัฐานทางกฎหมายไดอี้กดว้ย เฉลิมชยั ก๊กเกียรติกลุและคณะ (2562) ศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบ

จากข่าวลวง ความทา้ทายในการแกปั้ญหาในอนาคต พบว่า ปัจจุบนัมีขอ้มูลดา้นสุขภาพหลายรูปแบบท่ีเปิดให้

ประชาชนได้เขา้ถึง เฉพาะภาครัฐตอ้งสร้างระบบเฝ้าระวงั คดักรองขอ้มูลให้ประชาชนมัน่ใจ มีการบังคบัใช้

กฎหมายท่ีเขม้งวด เร่ืองการส่ือสารทางสุขภาพควรพฒันาใหดี้ข้ึน ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ใชศ้พัทเ์ทคนิคหรือ

ภาษาองักฤษมากเกินไป  สาํหรับขอ้มูลท่ีจะช้ีแจงตอบโตข้อ้มูลสุขภาพเท็จนั้น  ตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลก่อน

เผยแพร่ โดยหน่วยงานดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการช้ีแจงขอ้เท็จจริง จะทาํหนา้ท่ีส่งประเด็น

การส่ือสารท่ีไดท้าํการผลิตแลว้ให้นกับริหาร นักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบซํ้ า เพ่ือความถูกตอ้ง
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ตามหลกัวิชาการ พบว่าปัจจัยท่ีทาํให้การดาํเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีการทาํงานลกัษณะเครือข่าย

ประชาสมัพนัธ์ กนัอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดความคล่องตวัในการประสานงาน  

         อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสงัคมออนไลน์ จะมีการแพร่กระจายไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ตอ้งมีการจดัการแกไ้ขข่าวลือ ข่าวปลอม อยา่งรวดเร็วเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายเป็นวงกวา้ง จากการวิจยั

พบวา่ การทาํงานของคณะทาํงานดา้นข่าวฯ ไดก้าํหนดระยะเวลาตอบโต/้ช้ีแจง โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑร์ะดบั

ความวิกฤติของขอ้มูลสุขภาพ แบ่งได ้2 ระดบั หากเป็นระดบัภาวะวิกฤต จะตอ้งดาํเนินการอยา่งเร็วท่ีสุดและให้

เสร็จส้ินภายใน 24 ชัว่โมง  โดยใชว้ิธีการในลกัษณะผสมผสานรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี การแถลงข่าวโดยผูบ้ริหาร

ระดบัสูงตามลาํดบั ไดแ้ก่ รัฐมนตรี ปลดักระทรวง โฆษกกระทรวง อธิบดีกรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่ียวชาญ ฯลฯ การให้

สัมภาษณ์ส่ือมวลชน โดยรัฐมนตรี ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน โฆษกกระทรวง หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

การนาํส่ือมวลชนลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง เช่น ไปตรวจสอบโรงเรียนท่ีเป็นตน้ตอของข่าวลือโรคระบาด  

การเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์แก้ไข/ตอบโตข้่าวเท็จ เน้นท่ีข่าวแจกประชาสัมพนัธ์ และ ส่ือใหม่โดยเฉพาะ                

อินโฟกราฟิก ซ่ึงสามารถเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (2) ระดบัวกิฤตตํ่า จะดาํเนินการ มากกวา่ 1-3 วนั

หรือมากกวา่นั้น ใชว้ธิิการใดวธีิการหน่ึง ดงัน้ี ข่าวแจก ส่ือประชาสมัพนัธ์  สอดคลอ้งกบัเสรี วงษม์ณฑา กล่าววา่ 

การส่ือสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ในภาวะวกิฤติจะตอ้งให ้ความสาํคญักบั “ความเร็ว” จะชา้ไม่ไดจ้ะตอ้งปรับตวั

ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน อยา่งรวดเร็ว เม่ือถูก กล่าวหาจะตอ้งตอบโตโ้ดยเร็ว จะปล่อยใหส้าธารณชนเช่ือไปตาม

ขอ้กล่าวหา ขา้มวนัขา้มคืนไม่ได ้และทุกคร้ังท่ีส่ือสารกบัคนนอกจะตอ้งบอกใหค้นในไดรู้้ก่อนเสมอ และจะตอ้ง

ใชช่้องทางการส่ือสารท่ีเป็นไปไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ใหค้วามสาํคญักบัความถ่ี ตอ้งมีความถ่ีเพียงพอท่ีจะ

จูงใจให้กลุ่มเป้าหมายคล้อยตามได้และทั้ งหมดน้ีจะดาํเนินการไปได้ดีจะตอ้งอาศัย ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ท่ีดี  

สาํหรับการประเมินผลภายหลงัจากท่ีกระทรวงสาธารณสุข ไดท้าํการตอบโต ้ช้ีแจงขอ้เท็จจริง ผ่านส่ือต่างๆ แลว้  

ผลการวิจยัพบว่า ไม่ไดท้าํการประเมินผลเป็นการเฉพาะเจาะจง ในการวดัผูรั้บสารท่ีแทจ้ริง ซ่ึงตอ้งใชก้ารวิจยั

ประเมินการรับรู้ผูรั้บสารเฉพาะ จะตอ้งใชง้บประมาณในการดาํเนินงาน จึงใชว้ธีิการประเมินผลจาก 3 วธีิการ คือ  

1) การตรวจสอบปริมาณข่าวสุขภาพเท็จลดลง แต่คุณลกัษณะของส่ือสังคมออนไลน์สามารถวนกลบัมาใหม่เป็น

ไวรัล จึงสามารถใช้ส่ือท่ีมีอยู่กลบัมาใช้ได้ใหม่  2) ติดตามการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชน จากคลิปป้ิงข่าว

หนงัสือพิมพห์รือเวบ็ไซตส์าํนกัข่าว โดยนบัจาํนวนความถ่ีในการเผยแพร่  การวเิคราะห์เน้ือหาในการรายงานข่าว 

เพ่ือกาํหนดรูปแบบของขอ้มูลข่าวสารท่ีมีการเผยแพร่ไปแล้ว หรือขอ้คิดเห็นจากประชาชนผูรั้บสารท่ีมีต่อ

ประเด็นการตอบโตข้อ้มูลสุขภาพเท็จของกระทรวงสาธารณสุข โดยประเด็นท่ีวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ภาพข่าว ขอ้มูล

ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง และ ประเด็นสาํคญัท่ีส่ือมวลชนนาํเสนอ 3 )ประเมินส่ือประชาสัมพนัธ์ในช่องทางการเผยแพร่  

ได้แก่ เว็บไซต์ แฟนเพจเฟซบุ๊ก จะประเมินจากยอดการมองเห็น การส่ือสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่มเฉพาะ                        

จะประเมินจากยอดการอ่านไลน์ของผูส่ื้อข่าวท่ีส่งเผยแพร่ออกไปว่ามีจาํนวนเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม จะพบว่า  

หากมีผลการประเมินให้ความสําคญักับกลุ่มเป้าหมายผูรั้บสาร โดยกาํหนดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน เช่น                 

การเปิดรับขอ้มูลขอ้เท็จจริง ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา ช่องทางท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ จะทาํให้                 

การดาํเนินการตามกระบวนการจดัการการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสงัคมออนไลน์

ของกระทรวงสาธารณสุขมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน   

 2. กลยุทธ์การจดัการการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสังคมออนไลน์ของ

กระทรวงสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย  
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2.1 กลยุทธ์ด้านรูปแบบการดาํเนินงาน ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์การตอบโต ้ ช้ีแจงกลบัทันที                  

ในกรณีท่ีมีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสุขภาพเท็จท่ีเขา้ข่ายการส่งผลกระทบในภาวะวิกฤต เม่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ดาํเนินการตามกระบวนการจนไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนถูกตอ้งแลว้ จะใชว้ิธีเผยแพร่ส่ือกลบัไปยงัตน้ทางท่ีไดรั้บขอ้มูลมา 

โดยผูบ้ริหารท่ีถูกกาํหนดให้เป็นผูช้ี้แจงจะดาํเนินการช้ีแจง หรือ ตอบโตใ้นทนัที หรือดาํเนินการให้แลว้เสร็จ

ภายใน 24 ชัว่โมง (2) กลยทุธ์การป้องกนั ประกาศเตือนภยัและการช้ีนาํ เพ่ือเป็นการป้องกนัการผลิตขอ้มูลสุขภาพเท็จ 

ท่ีคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หรือภาพลกัษณ์องค์กร (3) กลยุทธ์ทาํงานในลกัษณะเครือข่าย

ประชาสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็ง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือช่วยกนัในการทาํงานแกไ้ขขอ้มูลสุขภาพเท็จใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน  (4) กลยุทธ์ใช้บุคคลภายนอก หรือ ท่ีมีความน่าเช่ือถือมาช่วยส่ือสาร เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและ              

ความมัน่ใจ  และ 5) กลยทุธ์ใชก้ระบวนการทางกฎหมาย หากเป็นกรณีท่ีสร้างความเสียหายกบัหน่วยงานจะตอ้งมี

การแจง้ความดาํเนินคดีกบัผูโ้พสตข์อ้มูลสุขภาพเท็จ   

 2.2 กลยทุธ์ดา้นการกาํหนดประเด็นส่ือสาร ซ่ึงใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก โดยใหค้วามสาํคญักบั

การนาํเสนอขอ้เท็จจริงท่ีกระตุน้ความสนใจในเชิงเหตุและผล เพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจมากกว่าการดึงดูดใจใน

ดา้นอารมณ์ มีดงัน้ี  (1) การให้ขอ้เท็จจจริง ขอ้มูลวิชาการท่ีชดัเจน ตรงประเด็น เป็นเน้ือหาวา่ จริง หรือ ไม่จริง                   

(2) แปลงขอ้มูล คาํศพัทว์ชิาการทางการแพทย ์เป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย สั้น กระชบั ชดัเจน ซ่ึงตอ้งใชท้กัษะ ความชาํนาญ

ในการดาํเนินงาน เน่ืองจากขอ้มูลทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขมีความสาํคญั และเป็นคาํศพัทเ์ฉพาะดา้นวชิาการ 

บางคร้ังไม่สามารถเปล่ียนแปลงไปใชค้าํศพัทอ่ื์นได ้3) สอดแทรกความรู้ดา้นสุขภาพ และมีแหล่งอา้งอิงท่ีสามารถ

ตรวจสอบไดทุ้กคร้ังประเด็นสุขภาพเท็จท่ีมีการแชร์ส่งต่อ หากผูรั้บสารขาดความรู้เท่าทนัขอ้มูลเท็จเหล่านั้น 

โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยท่ีกาํลงัป่วยหนกั อาจส่งผลใหอ้าการหนกัถึงขั้นเสียชีวติได ้  

2.3 กลยทุธ์ดา้นการเลือกใชส่ื้อ ใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ทุกช่องทาง ส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์ และส่ือ

สมยัใหม่  เน้นส่ืออินโฟกราฟิก ซ่ึงมีอินโฟกราฟิก 5 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) ช้ีแจงขอ้เท็จจริง และสร้าง

ภาพลกัษณ์องคก์ร (2) ช้ีแจงขอ้เท็จจริง และ ให้คาํแนะนาํดา้นสุขภาพท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการดา้นการแพทย์

และสาธารณสุข เพ่ือป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (3) ช้ีแจงข้อเท็จจริง เตือนอย่าเช่ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ                        

ผิดกฎหมาย สถานประกอบการผิดกฎหมาย  และบทลงโทษทางกฎหมาย (4) ช้ีแจงขอ้เท็จจริง เตือนใหต้ระหนกั 

ส่งเสริมให้ความรู้ปัจจยัเส่ียงการเกิดโรค ให้ขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเก่ียวกบัโรคต่างๆ และ   

ภยัสุขภาพ ตามสถิติในช่วงฤดูการระบาดของโรค และภยัสุขภาพต่างๆ เพ่ือป้องกนัก่อนเกิดข่าวปลอมดา้นสุขภาพ 

(5) ช้ีแจงขอ้เท็จจริง มีผลตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์หรือหลกัฐานพิสูจน์ เพ่ือคลายความกงัวลของประชาชน  

ลกัษณะเด่นของส่ืออินโฟกราฟิกของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามหลกัการสร้างอินโฟกราฟิก ประกอบดว้ย 

1. ดา้นขอ้มูล ใส่ขอ้ความพาดหวัเนน้หัวขอ้หลกัเพียงหัวขอ้เดียว มีการจดัการเน้ือหาโดยย่อยขอ้มูลวิชาการท่ีมี

ความซบัซอ้นให้เขา้ใจไดง่้าย สั้น กระชบั ช้ีแจงประเด็นชดัเจนวา่ เป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จ  มีแหล่งอา้งอิงเช่ือถือได ้

และช่องทางติดต่อหน่วยงาน ดว้ยทุกคร้ัง 2. ดา้นภาพ ใส่ภาพถ่ายผูบ้ริหารของหน่วยงานเพ่ือแสดงความน่าเช่ือถือ  

เนน้ใชภ้าพการ์ตูน สญัลกัษณ์ โดยเลือกใชต้ามเน้ือหา มีการใส่รูปภาพจริงประกอบ 3. ดา้นการใชสี้ เนน้ใชสี้โทน

ร้อน บ่งบอกความรุนแรงของผลกระทบจากขอ้มูลเท็จ และสัมพนัธ์กบัเน้ือหา สร้างความตระหนกัถึงอนัตราย 

ปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพจากขอ้มูลสุขภาพเท็จ โดยใชส้ัญลกัษณ์กากบาท สีแดงสาํหรับข่าวเท็จ และสีเขียวสาํหรับ

ข่าวจริง  4.ดา้นการออกแบบ มีเอกลกัษณ์เฉพาะของหน่วยงาน เช่น Fonts ไฟลใ์หมี้ขนาดเลก็ สามารถนาํไปใชส่้ง

ต่อ เผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ไดง่้าย สามารถนํากลบัมาใช้ซํ้ าได้ ตวัอกัษร พาดหัว ขนาดใหญ่ อ่านง่าย 

สามารถเขา้ใจและตีความไดท้นัที นฤมล ถ่ินวิรัตน์ (2555) ศึกษาอิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการส่ือสารขอ้มูล
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เชิงซอ้น กรณีศึกษาโครงการ “รู้สู้ flood” พบวา่ ขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้น เช่ือมโยงกบัขอ้มูลหลายดา้น การแปลง

ขอ้มูลเป็นภาพในรูปแบบอินโฟกราฟิกจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้และความเขา้ใจไดดี้ข้ึน เร็ว และแจ่มชดัข้ึน

กวา่การส่ือสารในรูปแบบของตวัอกัษรเพียงอยา่งเดียว มีความพึงพอใจในเชิงบวกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2.4 กลยุทธ์ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากข่าวเท็จดา้น

สุขภาพมกัจะมีการส่งต่อ หรือ แชร์ ผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีรับแชร์ขอ้มูลเท็จมีไดทุ้กกลุ่ม

ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผูสู้งอาย ุโดยกลุ่มเป้าหมาย คือ 1. ประชาชนทัว่ไปทุกกลุ่มวยั และ 2. กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ

โดยตรง เช่น ผูป่้วยท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นสุขภาพ ผูบ้ริโภคท่ีสูญเสียทรัพยสิ์น ประชาชนในพ้ืนท่ี/แหล่งตน้ตอ

ของข่าวลือ กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มเด็ก  เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ควรให้ความสาํคญักบักลุ่มเป้าหมายผูรั้บสาร โดยกาํหนด

เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนจะทาํใหก้ารจดัการส่ือสารป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสงัคมออนไลน์

มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

7.1.1 กระทรวงสาธารณสุข มีกลยุทธ์ท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ท่ีนํามาใช้ในการแกไ้ข

ปัญหาการเผยแพร่ขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงให้ความสําคญัเป็นอย่างมากกับกลยุทธ์การให้

ขอ้เท็จจจริง ขอ้มูลวชิาการท่ีชดัเจน ตรงประเด็น มีแหล่งอา้งอิงตรวจสอบ เน่ืองจากกระตุน้ความสนใจในเชิงเหตุ

และผล เพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจมากกว่าการดึงดูดใจในดา้นอารมณ์ และควรดาํเนินการอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก

ข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน จึงตอ้งใชข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือความมัน่ใจ 

สามารถนําไปใช้เปรียบเทียบเพ่ือช่วยแยกข่าวปลอมออกจากข่าวจริงได ้โดยอาศัยขอ้ไดเ้ปรียบของส่ือสังคม

ออนไลน์ เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง จาํนวนมาก และแพร่กระจายรวดเร็ว 

7.1.2 ควรมีการจัดทาํแผนกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ งระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐดว้ยกนัเอง หรือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน และกลไกลความร่วมมือกับ             

ภาคส่ือมวลชน 

7.1.3 ควรมีการพฒันาบุคลากรในดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดว้ยการอบรม ศึกษาดูงาน อยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ือให้พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัส่ือสมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์

รูปแบบใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และตอบโตก้ารนาํเสนอขอ้มูลสุขภาพเท็จไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

7.1.4 จัดตั้ งแหล่งรวบรวมส่ือออนไลน์ จัดระบบสารสนเทศ ให้ง่ายต่อการค้นหาหรือสืบคน้                 

เป็นการเพ่ิมการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

7.2.1 ควรมีการทํางานวิจัยเชิงปริมาณ ในด้านการรับรู้และความเข้าใจของผู ้รับสารท่ีมีต่อ                        

ส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีผลิตเพ่ือตอบโต ้ช้ีแจงขอ้มูลสุขภาพเท็จ 

7.2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือในกลุ่มประชาชนผูรั้บขอ้มูลสุขภาพเท็จในส่ือสังคม

ออนไลน์ วา่มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเปิดรับอยา่งไร และมีการเผยแพร่ต่ออยา่งไร 
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8. กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ันทัด ทองรินทร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีใหค้วามกรุณา รับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและเสียสละเวลาในการใหค้าํแนะนาํ และขอ้คิดเห็น

อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน รวมทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่องจนงานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลงได ้ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม

การออมเพ่ือการเกษียณของแรงงานนอกระบบ รวมถึงศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู้ 

ทศันคติ ต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ ดว้ยระเบียบวิธีเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถามในการเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบจาํนวน 400 คน ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 60 ปี ทั้ งเพศชายและ            

เพศหญิง ท่ีอยูอ่าศยั หรือทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารทางการเงินอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยเปิดรับผา่นส่ือออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. และมีเวลาโดยเฉล่ียในการเปิดรับขอ้มูล 

1-2 ชัว่โมงมากท่ีสุด มีความรู้ทางการเงิน ทศันคติทางการเงิน และพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ในดา้นของอิทธิพลของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน 

ความรู้ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน ลว้นสามารถอธิบายพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณของกลุ่ม

ตวัอยา่งไดร้้อยละ 28 ในทิศทางเดียวกนั โดยตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออมเพ่ือ

การเกษียณไดดี้ท่ีสุด คือ การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน 

 

คาํสําคญั:  แรงงานนอกระบบ การออมเพ่ือการเกษียณ สงัคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรรวม 66.5 ลา้นคน ประชากรสูงอายขุองประเทศไทยไดเ้พ่ิมจาํนวน

ข้ึนอยา่งเร็ว กล่าวคือ เม่ือ 50 ปีก่อน ผูสู้งอาย ุมีจาํนวนไม่ถึง 2 ลา้นคน แต่ในปี 2563 ผูสู้งอายไุดเ้พ่ิมจาํ นวนเป็น 

12 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (มส.ผส.) (2563) 

กล่าววา่ ภายในปี พ.ศ. 2565 น้ี ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายอุยา่งสมบูรณ์” ซ่ึงมีอตัราผูสู้งอายมุากกวา่

ร้อยละ 20 และโดยทัว่ไปแลว้ ผูสู้งอายท่ีุเกษียณอายแุลว้จะไม่มีรายไดจ้ากการทาํงานประจาํ และแหล่งรายไดอ่ื้นๆ 

นั้นไม่สามารถสร้างรายไดท่ี้เพียงพอต่อการดาํรงชีพไดอ้ยา่งมัน่คง ดงันั้น การออมและการลงทุนไวใ้ชจ่้ายในวยั

เกษียณจึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากในการทําให้ผูสู้งอายุสามารถดํารงชีพได้อย่างเพียงพอและมั่นคง 

นอกจากน้ี ความสามารถในการพ่ึงพาของผูสู้งอายุต่อคนวยัทาํงานจะลดลง เน่ืองจากสังคมไทยมีแนวโน้มจะ

เปล่ียนแปลงไปเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน และ ประชากรวยัแรงงานท่ีเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ

ดูแลผูสู้งอายุนั้นมีจาํนวนน้อยลง ซ่ึงจะส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียประชากร การลงทุน การออม และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างมีสเถียรภาพลดลง ในขณะท่ีการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาล ในดา้นประกนัสังคม สุขภาพ

อนามยั และสวสัดิการของผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นตน้ทุนรวมของทั้งประเทศนั้นเพ่ิมข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2561) 

สาํหรับประชากรวยัทาํงานในประเทศไทย มีจาํนวนทั้งส้ิน 37.9 ลา้นคน สามารถแบ่งออกได ้2 ส่วนใหญ่ๆ 

คือ แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ โดยท่ีแรงงานในระบบมีจาํนวนแรงงานทั้งหมด 17.5 ลา้นคน หรือ 

ร้อยละ 46.2 ของประชากรวยัแรงงาน นอกจากน้ี แรงงานในระบบสามารถแบ่งไดเ้ป็น ผูท่ี้ทาํงานใหก้บัหน่วยงาน

ภาครัฐ ไดแ้ก่ ขา้ราชการและหรือพนกังานของรัฐ โดยท่ีรัฐนั้นจะจดัระบบบาํเหน็จบาํนาญเป็นการออมภาคบงัคบั 

ในการเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของชีวติหลงัเกษียณใหแ้ก่สมาชิก และแรงงานภาคเอกชนและรัฐวสิาหกิจ ท่ีมี

ระบบบาํเหน็จบาํนาญท่ีไม่เป็นภาคบงัคบั ทาํใหค้วามเส่ียงของแรงงานในระบบท่ีจะมีเงินไม่เพียงพอต่อการดาํรง

ชีพหลงัเกษียณนั้นไม่สูงมากเม่ือเทียบกบักลุ่มแรงงานนอกระบบ ท่ีมีจาํนวนมากถึง 20.4 ลา้นคน หรือร้อยละ 53.8 

ซ่ึงเป็นแรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และมีบทบาทสําคญัอย่างมากในการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ                

โดยท่ีแรงงานนอกระบบนั้น เป็นแรงงานท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองหรือหลกัประกนัทางสังคมจากการทาํงาน 

ส่งผลให้แรงงานนอกระบบนั้นไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกนัสังคม เป็นผูท่ี้

ขาดความมัน่คงในการดาํเนินชีวติทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2563) 
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ปิยะพร มุ่งวฒันา (2559) ไดศึ้กษาการเตรียมความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบใน 

การเขา้สู่วยัสูงอายุ พบว่าภาพรวมของแรงงานนอกระบบนั้นยงัไม่มีความมัน่คง ทางด้านเศรษฐกิจท่ีจะเขา้สู่                  

วยัสูงอาย ุเน่ืองจากไม่มีการเก็บออม ธีรพฒัน์ มีอาํพล (2557) ไดศึ้กษาความรู้ทางการเงิน และพฤติกรรมการออม

ท่ีส่งผลต่อ การวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ ในกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความรู้               

ทางการเงินนั้น ส่งผลต่อการจดัสรรเงิน ทั้งในดา้นของการออมและการควบคุมค่าใชจ่้าย อมราพร แสนยศ (2558) 

ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ของ การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และแนวโน้ม พฤติกรรมท่ีมีต่อการประกนั

บาํนาญ โดยสรุปผลของการศึกษาไดว้า่ ความสมัพนัธ์ของความรู้ ทศันคติ และแนวโนม้พฤติกรรมการทาํประกนั

บาํนาญ มีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนัเป็นไปในทิศทางบวก หรือในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี จากการศึกษาของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2558) พบวา่ ทศันคติทางการเงิน และความรู้ดา้นความเส่ียง และผลตอบแทนมีผลต่อ

ความน่าจะเป็นในการมีการออมเพ่ือการเกษียณอย่างมีนัยสําคญั โดยผลการศึกษาช้ีว่า หากให้ความรู้ในดา้นท่ี

จาํเป็นและขาดแคลนแก่กลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างเหมาะสม ก็จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการออมเพ่ือการเกษียณได ้และ

ส่งผลใหเ้ป็นการช่วยลดภาระของภาครัฐต่อสงัคมผูสู้งอายท่ีุกาํลงัเขา้มาถึง 

จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม

การออมเพ่ือการเกษียณ ของแรงงานนอกระบบ ในการเขา้สู่สังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะ             

ไม่มีรายได ้หรือเงินออมเพียงพอ ต่อการดาํรงชีพเม่ือกา้วเขา้สู่วยัสูงอาย ุเพ่ือนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ และ

ใชใ้นการวางแผนรวมถึงพฒันาให้ความรู้ การประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองความรู้ดา้นการเงิน ให้กลุ่มแรงงานนอก

ระบบไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และสามารถวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง และมีทิศทาง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษารูปแบบการเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการออมเพ่ือการ

เกษียณ ของแรงงานนอกระบบ 

(2) เพ่ืออธิบายถึงอิทธิพลของ การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู้ ทศันคติ ต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือ

การเกษียณ ของแรงงานนอกระบบ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎกีารเปิดรับข่าวสาร 

Becker (1983) นิยามการเปิดรับข่าวสาร โดยแบ่งตามพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสาร ไดแ้ก่ 

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาขอ้มูลเม่ือตอ้งการให้ 

ความเหมือน หรือคลา้ยคลึงกบัผูอ่ื้นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรืออาจเป็นเร่ืองทัว่ไป 

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือทราบในขอ้มูลท่ีบุคคลนั้นสนใจหรืออยากรู้ และหากขอ้มูลข่าวสารนั้นมีความเก่ียวพนัหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคล

นั้น ก็จะใหค้วามสนใจในการอ่าน ดู หรือฟังเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสาร เพราะตอ้งการ

กระทาํการบางอยา่ง หรือเพียงเพ่ือความบนัเทิง พอ่นคลาย 
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McLeod and O’Keefe (1972)ได้ระบุถึงตวัช้ีวดั (Index) ของพฤติกรรมการเปิดรับสาร โดย

ส่วนใหญ่ ใช ้2 ตวัช้ีวดั คือ 

1. การวดัจากเวลาทีใ่ช้ไปกบัส่ือ (Time Spent with the Media)  

2. การวัดจากความถี่การใช้ส่ือ (Frequency) โดยจะแยกตามประเภทของเน้ือหารายการท่ี

แตกต่างกนั  

McLeod and O’Keefe (1972) ไดก้ล่าวว่า หากวดัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากเวลาท่ีใชน้ั้น 

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอีกหลายอยา่ง เช่น การให้ความตั้งใจของผูรั้บสาร รวมถึงในแง่ของเวลาและความสะดวก ดงันั้น 

การวดัจากเวลาจึงใหผ้ลทางจิตวิทยาท่ีไม่ชดัเจนและไม่สามารถนาํไปเช่ือมโยงกบัตวัแปรอ่ืนๆได ้ดงันั้น จึงนิยม

วดัตวัแปรการเปิดรับส่ือจากความถ่ีท่ีมีการเจาะจงประเภทเน้ือหา เช่น วดัความถ่ีในการรับชมภาพยนตร์โทรทศัน์  

แนวคดิความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม (KAP) 

แนวคิด KAP เป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ (Attitude)  

และพฤติกรรม (Practice) เป็นการให้ความรู้ของผูรั้บสาร เพ่ือนําไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติและส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผูรั้บสาร การเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ประเภทน้ี จะเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง กล่าวคือ เม่ือผูรั้บสาร

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ก็จะทาํให้เกิดความรู้จากสารนั้นๆ และเม่ือเกิดความรู้ก็จะทาํใหเ้กิดเป็นความรู้สึก มีชุดของ

ความเช่ือ อนัก่อใหเ้กิดทศันคติ ส่งผลใหเ้กิดการยอมรับและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของบุคคลนั้น 

Lusardi และ Mitchell (อา้งถึงใน ณภชัศา ธาราชีวนิ, 2558) ความรู้ทางการเงิน หมายถึง ความรู้และ

ความเขา้ใจแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการเงิน ความเส่ียงทางการเงิน รวมถึงทกัษะ แรงจูงใจ และความเช่ือมัน่ท่ีจะใช้

ความรู้ความเขา้ใจเหล่าน้ีในการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผล ในหลากหลายบริบททางการเงิน สอดคลอ้งกบัธนาคาร

แห่งประเทศไทย (2559) ท่ีใชม้าตรวดัตาม องคก์ารเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization 

for Economic Co-operation and Development : OECD)  ของปี ค.ศ. 2015 และ ค.ศ. 2016 ในการสาํรวจทกัษะทาง 

การเงินในปี 2559 ของประชากรชาวไทย โดยมีชุดคาํถามท่ีวดัความรู้ทางการเงินในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ มูลค่าของ

เงินตามกาลเวลา, คาํนวณดอกเบ้ียสินเช่ือ, คาํนวณเงินตน้และดอกเบ้ียเงินฝาก, คาํนวณดอกเบ้ียเงินฝากทบตน้, 

นิยามเงินเฟ้อ, ความเส่ียงและผลตอบแทน รวมถึงการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

จิราภรณ์ แผลงประพนัธ์ (2563) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติทางการเงิน ว่าเป็น ความคิดเห็น 

ดา้นการเงิน เงินมากกวา่การออม มีชีวติอยูเ่พ่ือวนัน้ีและ ไม่คิดวางแผนเพ่ืออนาคต และมีเงินตอ้งรีบใช ้สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) ท่ีไดใ้ชแ้นวทางในการวดัทศันคติทางการเงินนั้นเป็นความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเช่น มีความสุขกบัการใชก้ารใชเ้งินกบัการออมเงิน โดยสามารถวดัได ้3 แนวทางคือ 1. การท่ีมี

ความสุขในการใชเ้งิน มากกวา่เก็บออมเพ่ืออนาคต 2. การท่ีมีชีวิตอยูเ่พ่ือวนัน้ีและไม่ไดคิ้ดวางแผนเพ่ืออนาคต              

3. มีเงินตอ้งรีบใช ้

รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553) ได้ให้ความหมายของการการวางแผนเพ่ือการเกษียณอายุไว ้ว่า                        

เป็นกระบวนการเพ่ือการวางแผนในการดาํเนินชีวติหลงัเกษียณอาย ุภายใตค้วามเป็นไปได ้ในการกาํหนดกลยทุธ์

รวมทั้งแนวทางในการบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้ไม่วา่จะเป็นในดา้น ร่างกาย จิตใจ วถีิชีวติหรือสงัคม รวมถึง

ในเร่ืองของการเงิน ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํรงชีวติในวยัเกษียณอาย ุเพราะเป็นการสร้างหลกัประกนัดา้นรายได้

เพ่ือใหด้าํรงชีพต่อไปในมาตรฐานท่ีเหมาะสม 

พฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ หมายถึง ระดบัของความตั้งใจท่ีวางแผนทางการเงินเพ่ือดาํรง

ชีพหลงัเกษียณ การตั้งเป้าหมายของรายไดห้ลงัเกษียณ และความตั้งใจท่ีจะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของ

รายไดห้ลงัเกษียณ รวมถึงมีพฤติกรรมในการออมเพ่ือการเกษียณ 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู้ ทัศนคติ มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ  

ของแรงงานนอกระบบ  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาวิจยัเล่มน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรู้ปแบบเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) โดยจะทาํการเก็บรวบขอ้มูลแบบขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แรงงานนอกระบบ ท่ีอยูใ่นวยัทาํงานมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 

60 ปี ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ท่ีอยู่อาศยัหรือทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน ผู ้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane กําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และ

กาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% หรือระดบันยัสาํคญั 0.05 จะไดจ้าํนวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 

ตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพ่ือคดักรอง และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร

ของกลุ่มตวัอย่าง การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน การวดัความรู้ทางการเงิน การวดัทัศนคติทางการเงิน และ

พฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบขอ้มูลแบบขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้ งช่องทาง

ออนไลน์ (Online) และช่องทางแบบเผชิญหนา้ (Face to Face) 

 

 

 

การเปิดรับข่าวสาร 

ทางการเงนิ 

 

ความรู 

ทางการเงิน 

ทศันคติ 

ทางการเงนิ 

พฤตกิรรม 

การออมเพ่ือการเกษียณ 
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4.5 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ อนัไดแ้ก่ อาจารยท่ี์

ปรึกษา ในการพิจารณาถึงความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้คาํถาม และประเมินความเท่ียงตรงในเชิงของเน้ือหา 

(Content Validity) และการใช้ภาษา (Wording) รวมทั้ งความเท่ียงตรงทางด้านโครงสร้างทฤษฎี (Construct 

Validity) เพ่ือใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 

การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ในการวิเคราะห์ตวัแปรความรู้ทางการเงิน ใชว้ิธีของ คูเดอร์-                      

ริชาดสัน (Kuder-Richardson) ไดค้่าความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.63 และวิเคราะห์ตวัแปรการเปิดรับสารทาง             

การเงิน ทศันคติทางการเงิน  และพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช 

(Cronbach’s Alpha) ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.760, 0.718 และ 0.93 ตามลาํดบั (ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2561) 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายถึงการเปิดรับข่าวสารทางการการเงิน, ความรู้, 

ทศันคติ และพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ดว้ยวิธีวิเคราะห์                          

การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ในการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

 

5. ผลการวจัิย 

5.1 การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารทางการเงินอยูใ่นระดบั

ปานกลาง มีเวลาโดยเฉล่ียในการเปิดรับขอ้มูล 1-2 ชัว่โมง โดยจะเปิดรับผา่นส่ือออนไลน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ส่ือบุคคล นอกจากน้ี ช่วงเวลาท่ีเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นช่วงเวลา 18.01-21.00 รองลงมาจะเป็น 

ช่วงเวลา ช่วงเวลา 12.01-15.00  

5.2 ความรู้ทางการเงิน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้ทางการเงินอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมีคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 5 คะแนน โดยหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด คือ “การกระจายความเส่ียง” ในขณะท่ี

หัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่ง ไม่เขา้ใจมากท่ีสุดคือ “ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ราคาพนัธบตัรกบัอตัราดอกเบ้ีย” นอกจากน้ี 

หวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่เขา้ใจรองลงมาคือ “การคาํนวณดอกเบ้ียเงินฝากทบตน้” และ “มูลค่าของเงินตามกาลเวลา” 

5.3 ในส่วนของทศันคติทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติทางการเงินอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง โดยทศันคติท่ีดีท่ีสุดของกลุ่มตวัอย่าง คือ “การออมทรัพยเ์ป็นการสร้างความมัน่คงให้ตนเอง 

และ/หรือ ครอบครัวอย่างหน่ึง” รองลงมา คือ “ไม่อยากใชชี้วิตโดยประมาท โดยการคอยพ่ึงพาสวสัดิการจาก

ภาครัฐหลงัเกษียณอายเุพียงอยา่งเดียว” 

5.4 พฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรม “การวางแผนแผนท่ีจะชาํระหน้ีสินให้หมดก่อนท่ีจะเกษียณอาย”ุ 

และ “พยายามออกกาํลงักายและรักษาสุขภาพ เพ่ือท่ีจะใชชี้วติหลงัเกษียณ โดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ” 

มากท่ีสุด ตามลาํดบั นอกจากน้ี พฤติกรรม “การวางแผนทางการเงินในการเกษียณอาย ุไดค้าํนึงนึงอตัราเงินเฟ้อ

ในอนาคตไวเ้รียบร้อยแลว้” ของกลุ่มเป้าหมายนั้น นอ้ยท่ีสุด 

5.5 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั  

ผูว้ิจยันาํปัจจยัทั้ง 3 ดา้น ไปวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ เพ่ือวดัระดบัความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ของตวัแปรอิสระ

ว่ามีความสัมพนัธ์กันเองหรือไม่ โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบปัจจัยได้แก่ หากตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิ



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1623 

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั มีค่ามากกวา่ 0.7 หรือนอ้ยกวา่ -0.7 แสดงวา่ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง โดยอาจจะ

ก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity  

 

ตารางที ่1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 

 การเปิดรับข่าวสารทางการเงนิ ความรู้ทางการเงนิ ทัศนคติทางการเงนิ 

การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน 1.00   

ความรู้ทางการเงิน 
0.134 

(0.007)** 
1.00  

ทศันคติทางการเงิน 0.021 
0.474 

(0.000)** 
1.00 

** มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรของตวัแปร ซ่ึงมีค่าระหว่าง 0.021 ถึง  0.474 

หมายความวา่ ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเองในระดบัตํ่า ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํตวัแปรดงักล่าว ทั้ง 3 ดา้น ไปใช้

ในการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในลาํดบัถดัไป 

 

ตารางที ่2 แสดงการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig 

B 

(b0) 
Std. Error 

Beta 

(β0) 

ค่าคงท่ี .631 .239     

การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน .467 .052 .389 9.022 .000* 

ความรู้ทางการเงิน .054 .018 .147 3.004 .003* 

ทศันคติทางการเงิน .286 .060 .233 4.804 .000* 

R2 =.279/ S.E.E. = .710/ F = 51.041 

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็น ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัแปร ลว้นมี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณของกลุ่มตวัอย่าง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ   

 

6. อภิปรายผล  

ในการอธิบายถึงอิทธิพลของ การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู้ ทศันคติ ต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือ

การเกษียณ ของแรงงานนอกระบบ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ความรู้

ทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน ลว้นสามารถอธิบายพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณของกลุ่มตวัอย่างได้

ร้อยละ 28 ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอีกร้อยละ 72 มาจากอิทธิจากตวัแปรอ่ืนๆ เน่ืองจากการออมเป็นการแบ่งรายได้
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ส่วนหน่ึงเก็บสะสมไวส้าํหรับวตัถุประสงคต่์าง (ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย, 

ม.ป.ป) ดงันั้น จึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั ค่าใชจ่้ายและหน้ีสิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอบเขตการศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ี 

โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณไดดี้ท่ีสุด คือ              

การเปิดรับข่าวสารทางการเงิน (β0 = .389) รองลงมาไดแ้ก่ ทัศนคติทางการเงิน (β0 = .233) และความรู้ทาง  

การเงิน (β0 = .147) ตามลาํดบั ซ่ึงแต่ละตวัแปร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นการเปิดรับข่าวสารทางการเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณมาก

ท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ การท่ีกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับข่าวสารทางการเงิน จะทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการออม โดยหากเปิดรับข่าวสารทางการเงินเป็นประจาํ จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ 

2. ปัจจยัดา้นทศันคติทางการเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณรองลงมา แสดงให้

เห็นว่า หากกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติทางการเงินท่ีดี จะมีแนวคิดดา้นการออมและการใช้เงินท่ีดี และก่อให้เกิด

พฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ  

3. ปัจจยัดา้นความรู้ทางการเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณแสดงให้เห็นว่า 

ความรู้ทางการเงินส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีทกัษะความรู้ ความสามารถท่ีจะวางแผนทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณดว้ย  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ดา้นการเปิดรับข่าวสารทางการเงิน หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการใหค้วามรู้ และปลูกฝัง

ทศันคติท่ีดีในดา้นการเงินใหก้ลบักลุ่มเป้าหมาย ผา่นส่ือออนไลนเ์ป็นส่ือหลกั และใชส่ื้อบุคคลท่ีเป็นพนกังานใน

สถาบนัการเงิน หรือใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงดา้นการเงินมาใชใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ือรอง และตอ้งมีการอปัเดต

ขอ้มูลข่าวสารก่อนช่วงเวลา 18.00 น. เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัท่ีสุด 

(2) ดา้นความรู้ทางการเงิน หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเร่งให้ความรู้ทางการเงินแก่แรงงาน

นอกระบบ นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีค่าคะแนนความรู้ “ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ราคาพนัธบตัรกบัอตัราดอกเบ้ีย” และ “การคาํนวณดอกเบ้ียเงินฝากทบตน้” นอ้ยท่ีสุด ประเด็นทั้งสองประเด็นน้ี 

ควรได้รับการพฒันาและออกแบบให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตอ้งแยกย่อยเป็นส่วนๆ ตามระดับ               

ความยากง่าย เพ่ือใหง่้ายต่อความเขา้ใจ และส่งเสริมใหค้นไทยมีทกัษะทางการเงินดีข้ึน  

(3) ดา้นทศันคติทางการเงิน หากตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสาํคญัของการออมมากข้ึน 

ตอ้งมีการให้ขอ้มูลข่าวสารเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ปิดรับรับขอ้มูลทางการเงิน และความรู้ทางการเงินมากข้ึน             

แม้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะไม่สูงมาก แต่การท่ีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกําหนดวาระ เผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั ความรู้ และความสําคญัของการออม จะทาํให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึง

ความสาํคญัของการออมเพ่ือการเกษียณมากยิง่ข้ึน และจะทาํใหท้ศันคติของกลุ่มเป้าหมายดีข้ึนเช่นกนั 

(4) ด้านของพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ จากการผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสาร

ทางการเงิน ความรู้ทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน ลว้นสามารถอธิบายพฤติกรรมการออมเพ่ือการเกษียณ

ของกลุ่มตวัอยา่งไดใ้นทิศทางบวก ดงันั้น หากตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายมีการออมเพ่ือการเกษียณ หน่วยงานต่างๆ

ก็ตอ้งมีการใหข้อ้มูลข่าวสาร และความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ หรือพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ  

(2) เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชรู้ปแบบเชิงสํารวจ หากตอ้งการขอ้มูล             

เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ ควรอาศยัขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกรายบุคคล หรือ การสนทนากลุ่ม 

(3) ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัดา้นหน้ีสิน ค่าใชจ่้าย ท่ีกระทบถึงพฤติกรรมใน             

การออมเพ่ือการเกษียณ รวมถึง ศึกษาช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสารเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอแนวคิดทีเป็นประโยชน์                

แก่ภาครัฐและเอกชน ในการวางแผนในสร้างเน้ือหาข่าวสาร รวมถึงช่องทางเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ                             

แก่กลุ่มเป้าหมายได ้
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นในความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ 

ทศันคติ ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชของผูบ้ริโภค (2) ศึกษาความแตกต่างระหวา่งลกัษณะทางประชากร 

กบัความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช (3) ศึกษาถึงอิทธิพลของความ

ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ และทศันคติ ต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) เชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีกลุ่ม

ตวัอยา่งคือผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อาย ุ18 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คน แลว้นาํผลมาวิเคราะห์ประมวล

ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS ผลการวจิยัพบวา่ เพศหญิงมีความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ ทศันคติ และ

การตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชสูงกวา่เพศชาย ผูท่ี้มีอายมุาก มีการรับรู้ต่อเน้ือทาํจากพืชสูงกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย ผูท่ี้มี

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชสูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาสูงกวา่ นอกจากน้ี

ยงัพบวา่ ทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืช มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คาํสําคญั: เน้ือทาํจากพืช, ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม, การรับรู้, ทศันคติ, การตดัสินใจซ้ือ 

 

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 plant-

based 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือปัญหาสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เพราะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้ง

ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวติบนโลกเป็นอยา่งมาก มีการคาดการณ์วา่อุณหภูมิเฉล่ียของโลกมีแนวโนม้จะสูงข้ึนเร่ือยๆ 

(Ritchie & Roser, 2017) โดยภาวะโลกร้อนคือภาวะท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึน เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของก๊าซ

เรือนกระจก (Greenhouse Gas) ท่ีเกิดจากฝีมือของมนุษย ์เม่ือชั้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซเรือนกระจกหนาแน่น

ข้ึนจนผิดปกติ ทาํให้มีการดกัจบัรังสีความร้อนท่ีและสะทอ้นกลบัสู่โลกมากจนเกินไป ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิด

ภาวะโลกร้อนข้ึน (สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2563) โดยส่งผลกระทบต่อโลกเป็นอยา่งมาก ทั้งทาํใหอุ้ณหภูมิเฉล่ีย

สูงข้ึน สภาพอากาศรุนแรงข้ึนจากเดิม รวมไปถึงพายตุ่าง ๆ ก็มีความรุนแรงมากข้ึน การละลายของนํ้ าแขง็ขั้วโลก

ท่ีอาจส่งผลต่อการถล่มของพ้ืนดินและส่งผลต่อระดบันํ้ าทะเลและความเป็นกรด นอกจากน้ียงัส่งผลต่อระบบ

นิเวศของโลก รวมไปถึงระบบเกษตรกรรม (Bradford and Pappas, 2017)  

 สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (2563) อธิบายวา่ ตวัการสาํคญัท่ีส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อนก็คือก๊าซเรือนกระจก 

โดยแหล่งท่ีมาของก๊าซเรือนกระจกลว้นเกิดจากส่ิงท่ีมนุษยก์ระทาํข้ึน ทั้งการเผาเช้ือเพลิง นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ 

การผลิตไฟฟ้า เกษตรกรรม รวมไปถึงการทําปศุสัตว์ โดย The Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC, 2014) ไดร้ายงานวา่ในปี ค.ศ. 2010 อุตสาหกรรมภาคการเกษตร ป่าไม ้และการใชท่ี้ดิน มีการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสูงถึง 24 เปอร์เซ็นตข์องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัว่โลก หน่ึงในภาคส่วนท่ีมีการปล่อยมากท่ีสุดก็

คือ การทาํปศุสตัว ์โดย Food and Agriculture Organization (2017) รายงานวา่ในปี ค.ศ. 2010 ภาคปศุสตัว ์มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในหน่วยเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์ระมาณ 8.1 พนัลา้นตนั  

จากปัญหาโลกร้อนท่ีเกิดข้ึน จึงมีการคิดคน้นวตักรรมใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือแก้ไขและลด

ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลต่อภาวะโลกร้อน โดยเป็นการพยายามลดการบริโภคเน้ือสัตว ์และลด

การทาํปศุสัตว ์เพ่ือไม่ให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปมากกวา่น้ี โดยมีการพฒันาเน้ือสัตวท่ี์ไม่มีส่วนผสมของ

เน้ือสัตวข้ึ์นมา หรือท่ีเรียกวา่ เน้ือทาํจากพืช (Plant-based Meat) หรือก็คือพืชท่ีถูกทาํใหก้ลายเป็นเสมือนเน้ือสตัว ์

ดว้ยเทคโนโลยีท่ีพฒันามาจนถึงในปัจจุบนัทาํให้เน้ือทาํจากพืชน้ีมีรสชาติ สารอาหาร ผิวสัมผสัและรูปลกัษณ์

แทบไม่แตกต่างจากเน้ือสตัวจ์ริง ๆ โดยขั้นตอนในการผลิตเน้ือทาํจากพืชนั้น มีขั้นตอนท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ยกวา่การใชเ้น้ือสัตวจ์ริงหลายเท่า (Bridgeman, 2020) โดย The Good Food Institute (GFI, 2019) ไดท้าํการเปรียบเทียบ

การประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑร์ะหวา่งเน้ือสัตวแ์ละเน้ือทาํจากพืช พบวา่ เน้ือทาํจากพืชใชพ้ื้นท่ีนอ้ยกวา่

เน้ือสตัวท์ัว่ไป 47 ถึง 99 เปอร์เซ็นต ์กระบวนการผลิตเน้ือทาํจากพืชปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยกวา่เน้ือสตัวท์ัว่ไป 

30 ถึง 90 เปอร์เซ็นต ์และเน้ือทาํจากพืชใชท้รัพยากรนํ้ านอ้ยกวา่เน้ือสตัวท์ัว่ไป 72 ถึง 99 เปอร์เซ็นต ์

ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน Glocalities (2019) ไดท้าํการสาํรวจประชากร 

189,996 คนจาก 20 ประเทศ พบว่า ในปี 2014 ผูค้นส่วนใหญ่ทัว่โลกนั้นมีความกังวลเก่ียวกับความเสียหายท่ี
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มนุษยก์ระทาํต่อโลก และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็น 77 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2019 สําหรับในประเทศไทย วิทยาลยั             

การจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล (2563) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการตลาดโลกสวย Voice of Green: เพ่ือโลก เพ่ือเรา 

โดยสํารวจจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคในประเทศไทย จาํนวน 1,252 คน พบว่า คนไทยจาํนวน 74.1 เปอร์เซ็นต์                  

มีทัศนคติและพฤติกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และ 58.4 เปอร์เซ็นต์ มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม                

ดว้ยสาเหตุน้ีจึงทาํใหใ้นปัจจุบนัเน้ือทาํจากพืชไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนทัว่โลก เพราะสามารถท่ีจะตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้สําหรับประเทศไทยเน้ือทาํจากพืชเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลายมากข้ึน เร่ิมมี 

การคิดคน้และวางขายเน้ือทาํจากพืช รวมถึงร้านอาหารต่าง ๆ ไดเ้ร่ิมนาํเน้ือทาํจากพืชมาประกอบอาหารมากข้ึน 

จากความสาํคญัดงักล่าว จึงเป็นท่ีมาของงานวจิยัคร้ังน้ีท่ีจะศึกษาถึง ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ 

ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชของผูบ้ริโภค ในบริบทของประเทศไทย โดยหวงัวา่จะเป็นประโยชน์

ต่อนกัวชิาการ นิสิต นกัศึกษาและบุคลากรทัว่ไปท่ีสนใจ รวมไปถึงเป็นประโยชนต์่อส่ิงมีชีวติบนโลกดว้ยเช่นกนั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นในความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ ทศันคติ ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ

เน้ือทาํจากพืชของผูบ้ริโภค 

2. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากร กับความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ 

ทศันคติและการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช 

3. เพ่ืออธิบายถึงอิทธิพลของความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ และทศันคติ ต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํ

จากพืชของผูบ้ริโภค 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิเกีย่วกบัเน้ือทาํจากพืช 

เน้ือทาํจากพืช (Plant-based meat) คือเน้ือสัตวท่ี์ทาํมาจากพืชโดยใชก้ระบวนการแปรรูปพืชให้มี

ความใกลเ้คียงกบัเน้ือสัตวจ์ริงทั้งในเร่ืองของรสชาติและสัมผสั โดยมีส่วนผสมของพืชและโปรตีนชนิดต่างๆ 

ผสมกนักบันํ้ ามนั และนาํไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้มีสีสัน กล่ินและรสชาติ เหมือนเน้ือสัตว ์ทั้ งรสชาติ 

เน้ือสมัผสั กล่ิน และรูปลกัษณ์ มีเป้าหมายเพ่ือลดการรับประทานเน้ือสตัว ์(Bridgeman, 2020) 

แนวคดิเกีย่วกบัความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 

Zimmer, et al. (1994) ได้อธิบายว่าความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ แนวคิดท่ีส่ือถึงความรู้สึกต่อ

ประเด็นท่ีแตกต่างกนัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากร 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) อธิบายถึงประชากรศาสตร์ว่าคือ การศึกษาและแบ่งกลุ่มบุคคลตาม

ลกัษณะซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการศึกษาถึงผูบ้ริโภค เพราะสามารถนาํมาใชใ้นการเลือกเป้าหมายทางการตลาดได ้

บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้ก็มกัจะมีความคิด 

ความสนใจในเร่ืองท่ีแตกต่างกนัออกไป 
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แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ 

Assael (2004) กล่าวไวว้า่การรับรู้คือกระบวนการคดัเลือก (Selection) จดัระเบียบ (Organization) 

และตีความ (Interpretation) ส่ิงเร้าท่ีผ่านประสาทสัมผสัทั้งหา้และเกิดเป็นการรับรู้ข้ึน บุคคลจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ี

ตรงกบัความสนใจและความตอ้งการของตน ซ่ึงแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกนัออกไป 

แนวคดิเกีย่วกบัทศันคต ิ

Schiffman and Kanuk (2004) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติวา่ คือ ความโนม้เอียงท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้

จากประสบการณ์เพ่ือให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และสามารถ

ส่งผลไปสู่พฤติกรรมต่อส่ิงนั้นได ้ 

แนวคดิเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ 

Solomon (2019) ไดอ้ธิบายวา่ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคมีทางเลือก

มากกวา่หน่ึงตวัเลือก โดยผูบ้ริโภคท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นจะคาํนึงถึงองคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ โดยอธิบายออกมาเป็นกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ                         

การตระหนกัถึงปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินหลงัการซ้ือสินคา้ 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

2. ลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อเน้ือทาํจากพืชแตกต่างกนั 

3. ลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืชแตกต่างกนั 

4. ลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชแตกต่างกนั 

5. ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ และทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้จิยัจึงกาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งจากสูตรของ Roscoe (1975) 

𝑛𝑛 = �
Zc σ 
Em

�
2

 

  

โดยกาํหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมีระดบันยัสาํคญั 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 และความคลาด

เคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้มีค่าเท่ากบั 1 ใน 10 ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 แทนค่าสูตร 𝑛𝑛 = �1.96σ 
σ
10

�
2

       = (1.96 ×  10)2 = 384.16 

 

จากการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัทั้งส้ิน 384 คน โดยผูว้จิยัไดเ้ก็บ

แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด เพ่ือความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 4.2 เคร่ืองมือและการเกบ็ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยวธีิการสาํรวจ (Survey) จากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยใช้ช่องทางการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) ใช้ระยะเวลาในการเก็บ

แบบสอบถาม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

สาํหรับแบบสอบถามประกอบไปดว้ย แบบสอบถามชนิดปลายปิด และคาํถามมาตรวดัระดบัประเมินคา่ 

(Rating Scale) ซ่ึงแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 6 ส่วนคาํถาม ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 คาํถามคดักรอง จาํนวน 2 ขอ้ ส่วนท่ี 2 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร จาํนวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 8 ขอ้ 

ประยกุตจ์ากมาตรวดัความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มของ Kim and Choi (2005) จาํนวน 4 ขอ้ ของ Fujii (2006) จาํนวน 

2 ขอ้ และของ Schultz (2001) จาํนวน 2 ขอ้ ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ต่อเน้ือทาํจากพืช จาํนวน 8 ขอ้ ส่วนท่ี 5 

ขอ้มูลเก่ียวกับทัศนคติต่อเน้ือทาํจากพืช จาํนวน 8 ขอ้ ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช 

จาํนวน 3 ขอ้ โดยทางผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามน้ีไปทดสอบหาความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยการนาํ

แบบสอบถามน้ีไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ ใหเ้ป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบความตรง

ของเน้ือหา รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ เพ่ือท่ีแบบสอบถามจะไดมี้คุณภาพและมีความเหมาะสม                   

มากยิง่ข้ึน หลงัจากนั้นไดท้าํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดสอบหาความเท่ียง (Reliability) โดยนาํแบบสอบถาม

ไปทดสอบใช ้(Pre-test) กบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง จาํนวน 30 คน เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถาม

ให้มีแม่นยาํมากยิ่งข้ึน เม่ือเก็บแบบสอบถามแลว้ผูว้ิจยัจะนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยการใชสู้ตร

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach โดยกาํหนดใหค้่าสมัประสิทธ์ิตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 0.70 ผลการทดสอบ

ในแต่ละส่วนมีค่าสัมประสิทธ์ิดงัน้ี ส่วนความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.809 ส่วนการรับรู้ต่อ             

เน้ือทาํจากพืช มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.830 ส่วนทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืช มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.844 ส่วนการตดัสินใจ

ซ้ือเน้ือทาํจากพืช มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.892 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistic Package for the 

Social Sciences) เพ่ือคาํนวณหาค่าสถิติท่ีใชใ้นงานวิจยั จากนั้นจึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากค่าสถิติ โดยสถิติเชิง
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พรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากร ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ 

ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือเน้ือทําจากพืช โดยใช้การบรรยายข้อมูลด้วยวิธีแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยสมมติฐานท่ี 1-4 ใชส้ถิติ t-test และ One-way ANOVA 

ในการทดสอบ ส่วนสมมติฐานท่ี 5 ใชส้ถิติ Multiple Regression Analysis ในการทดสอบ 

 

5. ผลการวจัิย 

จากการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน มีจาํนวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็นเพศหญิง 237 คน 

ส่วนเพศชาย 163 คน อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 206 คน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 232 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทาํอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 218 คน และ

ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ช่วง 15,000-30,000 บาท จาํนวน 117 คน ในส่วนของความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั 4.33 ซ่ึงหมายถึงมีความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มสูงมาก โดยมี

ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มในหัวขอ้ “มนุษยต์อ้งอยูร่่วมกบัธรรมชาติเพ่ือความอยูร่อด” มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.51 

ด้านการรับรู้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของการรับรู้ต่อเน้ือทาํจากพืชเท่ากับ 3.67 ซ่ึงหมายถึงมีการรับรู้ใน

ระดบัสูง โดยมีการรับรู้ต่อเน้ือทาํจากพืชในหัวขอ้ “ท่านทราบว่าเน้ือทาํจากพืชมีส่วนผสมหลกัคือธัญพืชและ              

พืชตระกูลถัว่” มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.00  ดา้นทศันคติ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืช

เท่ากบั 3.63 ซ่ึงหมายถึงมีทศันคติเชิงบวก โดยมีทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืชในหัวขอ้ “ท่านรู้สึกว่าเน้ือทาํจากพืช

สามารถช่วยลดการรับประทานเน้ือสัตวไ์ด”้ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.14 ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชเท่ากบั 3.56 ซ่ึงหมายถึงมีการตดัสินใจซ้ือในระดบัสูง 

โดยมีการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชใน หัวขอ้ “ท่านวางแผนท่ีจะซ้ือเน้ือทาํจากพืชมารับประทานมากข้ึนใน

อนาคต” มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.65 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศต่างกนั มีความต่างในเร่ืองความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ 

ทศันคติ และการ ตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช โดยเพศหญิงมีความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ ทศันคติ และการ

ตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช มากกวา่เพศชาย อายตุ่างกนั มีการรับรู้ต่อเน้ือทาํจากพืชต่างกนั โดยอายชุ่วง 36-45 ปี 

และ 46-55 ปี มีค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อเน้ือทาํจากพืชสูงกวา่ช่วงอาย ุ18-25 ปี และ 26-35 ปี การศึกษาต่างกนั มีทศันคติ 

และการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํ จากพืชต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีทศันคติต่อเน้ือทาํ

จากพืช และการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช สูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานดา้นความแตกต่างของลกัษณะทางประชากร 

ลกัษณะทาง ความใส่ใจ                การรับรู้ต่อ ทศันคติต่อ          การตดัสินใจซ้ือ 

  ประชากร                ต่อส่ิงแวดลอ้ม                          เน้ือทาํจากพืช                 เน้ือทาํจากพืช                   เน้ือทาํจากพืช 

      เพศ                                                                           

      อาย ุ      

    การศึกษา           

     อาชีพ     

     รายได ้      

* หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐาน,  หมายถึง ไม่เป็นตามสมมติฐาน 
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นอกจากน้ีจากการทดสอบอิทธิพลของความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ และทศันคติ ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเน้ือทาํจากพืช พบวา่ ทศันคติ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 แสดงผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

                                     B              β           t                     Sig 

      ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม          .098     .052        1.552          .121 

       การรับรู้ต่อเน้ือทาํจากพืช           .043     .031   0.810          .418 

       ทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืช         1.041     .734              19.258          .000* 

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05        R2 = .585 / R2
adj = .582 / S.E.E. = .611 / F = 51.041 

 

6. อภิปรายผล 

จาการทดสอบสมมติฐานท่ีพบว่า เพศต่างกัน มีความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม การรับรู้ ทัศนคติ และ                    

การตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชต่างกนั โดยเพศหญิงมีมากกวา่เพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความละเอียดอ่อน 

มีความใส่ใจในเร่ืองต่างๆ มากกว่า สอดคล้องกับท่ี ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) อธิบายไวว้่า เพศหญิงมี               

ความอ่อนโยน ใส่ใจ ส่วนเพศชายมีความหนกัแน่น มีความเป็นเหตุเป็นผล โดยความต่างน้ีมีผลต่อการดาํเนินชีวิต

และเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆ ต่างกนั ออกไป กลุ่มตวัอยา่งอายชุ่วง 36-45 ปี และ 46-55 ปี มีค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อเน้ือ

ทาํจากพืชสูงกว่าช่วงอายุ 18-25 ปี และ 26-35 ปี แสดงให้เห็นว่าในวยัผูใ้หญ่ อาจมีการมองหาอาหารทางเลือก

ต่างๆ ไว ้อาจเพราะเหตุผลเร่ืองสุขภาพเพราะอายท่ีุมากข้ึน หรือดว้ยอายมุากทาํให้มีประสบการณ์ชีวติท่ีมากกวา่ 

จึงทาํให้มีการรับรู้ถึงเน้ือทาํจากพืชไดดี้กวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีทศันคติต่อเน้ือทาํจาก

พืช และการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

การศึกษาท่ีต่างกันอาจทาํให้มีมุมมองในเร่ืองต่างๆ ท่ีต่างกันออกไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ สําหรับกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี อาจมีความรู้สึกวา่เน้ือทาํจากพืชเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และอยากทดลองซ้ือ

มารับประทาน โดยมีมุมมองวา่วา่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถทาํไดง่้าย แต่กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกวา่

ปริญญาตรี อาจมองวา่มีทางเลือกหรืออ่ืนท่ีทาํไดใ้นการช่วยลดหรือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับเร่ืองทศันคติ

ต่อเน้ือทาํจากพืชท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช สอดคลอ้งกบั Lutz (1991) ท่ีอธิบายวา่ทศันคติคือ

ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และส่งผลไปยงัพฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิงนั้น กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติเชิงต่อ

เน้ือทาํจากพืช ยอ่มส่งผลไปยงัพฤติกรรมต่อเน้ือทาํจากพืชเช่นกนั กล่าวคือ ทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืชคือความรู้สึก

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเน้ือทาํจากพืช หากผูบ้ริโภคมีความคิดหรือความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรม

ต่อส่ิงนั้น ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นวา่ทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืชของผูบ้ริโภค สามารถทาํนายการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจาก

พืชได ้หากผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืชแบบไหน ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมต่อเน้ือทาํจากพืชแบบนั้น               

หากร้านอาหารหรือผูจ้ดัจาํหน่ายสามารถสร้างทศันคติของผูบ้ริโภคต่อเน้ือทาํจากพืช ก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจท่ีจะซ้ือเน้ือทาํจากพืช อาจทาํการวางแผนการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ เก่ียวกบัประโยชน์ทั้งในแง่การช่วย

ส่ิงแวดลอ้มหรือการรับประทานเน้ือทาํจากพืชวา่ดีต่อสุขภาพ หรือหากมีการพฒันาหรือปรับปรุงตวัเน้ือทาํจากพืช

ให้มีดีกวา่น้ี ไม่วา่จะเป็นเร่ือง รสชาติ ราคา แหล่งขาย หรือมีการพฒันาให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน อาจทาํ

ให้มีการตดัสินใจซ้ือมากข้ึนเช่นกนั หรือในอนาคตอาจมีการทาํแคมเปญการตลาดโดยวางทศันคติต่อเน้ือทาํจาก

พืชเป็นตวัแปรหลกั เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

เน่ืองจากเพศหญิง มีความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช               

สูงกว่าเพศชาย ดังนั้ น หากต้องการเพ่ิมยอดขายจะต้องมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายหลักซ่ึงเป็นเพศหญิงท่ีมี                      

การตดัสินใจซ้ือสูงกวา่เพศชาย นอกจากน้ีทศันคติต่อเน้ือทาํจากพืช มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืช

และสามารถทาํนายถึงการตดัสินใจซ้ือเน้ือทาํจากพืชได ้ดงันั้น หากทางร้านอาหารหรือผูจ้ดัจาํหน่ายตอ้งการเพ่ิม

ยอดขายสินคา้ จะตอ้งวางแผนเน้นการส่ือสารเพ่ือเปล่ียนทศันคติของผูบ้ริโภคให้เป็นเชิงบวกมากยิ่งข้ึน เช่น                

การส่ือสารถึงประโยชน์ของการรับประทานต่อทั้งสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม หรือพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองกบั

ผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน เช่น ราคาหรือสถานท่ีวางขายสินคา้ หรือจดัทาํแคมเปญการตลาดโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้าง

ทศันคติ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยทาํการเก็บขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์ดว้ยแบบสอบถาม 

สําหรับงานวิจยัคร้ังต่อไปอาจทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ หรือทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืน เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 

หรือทาํการทดลอง เพ่ือใหข้อ้มูลมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน และทาํใหท้ราบถึงแง่มุมต่างๆ มากยิง่ข้ึน และงานวิจยั

คร้ังน้ีสาํรวจเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาย ุ18 ปีข้ึนไป และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัจึงไม่ครอบคลุมถึง

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่ืน สาํหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป อาจทาํการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ หรือพ้ืนท่ีท่ีกวา้งมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

บทความเร่ือง “ศักยภาพการรู้เท่าทันความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสารและความตระหนักต่อสังคม                

พหุวฒันธรรมของวยัรุ่นสามจงัหวดัชายแดนใต ้ประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาศกัยภาพการรู้เท่าทัน  

ความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสาร (Information Disorder) และความตระหนกัต่อความสําคญัของสังคมพหุวฒันธรรม

ชายแดนใต ้เพ่ือพฒันาทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือสังคมให้แก่กลุ่มวยัรุ่นในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้อายรุะหวา่ง 

15-24 ปี รวมถึงครู อาจารย ์ในสถาบนัการศึกษา ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเร่ืองความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสารของแคลร์ 

วอร์เดิล และโฮสเซน เดรัคห์ชานและทกัษะวฒันธรรมของศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธรเป็นแนวทางการศึกษา ทั้งน้ี

ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีสถาบนัการศึกษาและ

ภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการปลูกฝังทกัษะวฒันธรรม ให้พ้ืนฐานความรู้ในการทาํความเขา้ใจ

และตีความขอ้มูลข่าวสาร การเพ่ิมทกัษะคน้หาความจริงร่วม (Collaborative fact checking) ของขอ้มูลข่าวสารจาก

ส่ือสังคม นําไปสู่การร่วมเป็นเครือข่ายการส่ือสารเพ่ือเฝ้าระวงัข้อมูลข่าวสารท่ีผิด บิดเบือน เพ่ือนํามาซ่ึง                  

ความเขา้อกเขา้ใจระหวา่งคนต่างวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนใต ้

 

คาํสําคญั: การรู้เท่าทนัความผิดปกติขอ้มูลข่าวสาร การคน้หาความจริงร่วม วยัรุ่น สงัคมพหุวฒันธรรม             

                สามจงัหวดัชายแดนใต ้

 

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  

ปูมหลงับริบทความรุนแรงและปมความขัดแย้งสังคมต่างวฒันธรรมสามจงัหวดัชายแดนใต้ 

หลายปีท่ีผ่านมาข่าวปลอมเป็นภยัร้ายคุกคามในสังคมไทย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสร้างข่าวลวง หรือ

ขอ้มูลเท็จ ขอ้มูลบิดเบือน เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเมือง สร้างความเกลียดชงั ลดความน่าเช่ือถือของฝ่าย

ตรงขา้ม ซ่ึงส่งผลลกระทบต่อการทาํใหเ้สียทรัพยสิ์น เสียสุขภาพ หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได ้“กลุ่มวยัรุ่น” คือ

กลุ่มคนท่ีประสบกบัปัญหาในการรับมือกบัข่าวปลอม หรือขอ้มูลผิด บิดเบือน มากท่ีสุด จากการศึกษางานวิจยั

ของไทย วยัรุ่นมีปัญหาการใชส่ื้อสงัคมในการบริโภคขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ การเปิดเผยตวัตนและสิทธิส่วนบุคคล  

การถูกหลอกลวงทางเพศ การกลัน่แกลง้รังแกออนไลน์ การถูกฉ้อโกงผ่านการทาํธุรกรรมออนไลน์ แต่ทว่า

สาํหรับในบริบทพ้ืนสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น วยัรุ่นตอ้งเผชิญกบัปัญหาเฉพาะ คือ สถานการณ์ความไม่สงบ

และความขดัแยง้ในพ้ืนท่ี ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั 

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี (2562) ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิจยัและสรุปสถานการณ์ความขดัแยง้และ

ความรุนแรงในรอบ 15 ปี จากฐานขอ้มูลของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(Deep South Watch Database) พบว่า 

เหตุการณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 

จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 มีจาํนวนเหตุการณ์ 20,323 เหตุการณ์ มีผูเ้สียชีวิต 6,997 ราย และผูไ้ด้รับบาดเจ็บ 

13,143 ราย ในปี 2556 นั้น จุดเปล่ียนท่ีสาํคญัน่าจะเกิดจากปฏิบติัการท่ีเรียกวา่ “กระบวนการสนัติภาพ” ท่ีเร่ิมในปี

ดงักล่าวอนัเป็นผลจากการปรับตวัของทุกฝ่ายในสนามของความขดัแยง้ทาํให้สถานการณ์เปล่ียนไปอย่างเป็น

ระบบ  คาํถามท่ีน่าคิดก็คือใครเป็นคนก่อความรุนแรง หรือสาเหตุของความรุนแรงมาจากอะไรกนัแน่ เหตุการณ์

โดยรวมเกิดจากปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการแบ่งแยกดินแดน การต่อสู้เพ่ืออิสรภาพ ถึงร้อยละ 71 รองลงมา คือ

เหตุการณ์ท่ีถูกระบุวา่ไม่ชดัเจนหรือไม่สามารถระบุไดว้า่เกิดจากสาเหตุอะไรร้อยละ 20 เหตุการณ์ความรุนแรงท่ี

เกิดจากอาชญากรรมร้อยละ 5 และเหตุการณ์ท่ีระบุว่าเกิดจากประเด็นยาเสพติดคิดร้อยละ 3 ความแปรปรวน                

ไม่แน่นอนของเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในระยะหลงั บางคร้ังยงัไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยขอ้มูลท่ีมีอยู่ว่า

เกิดจากอะไร ใครเป็นผูท้าํ อันมีผลทําให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน มีผลต่อ

ความรู้สึกของประชาชนหรือจิตวทิยาสงัคม ประชาชนขาดความเช่ือมัน่ในการแกปั้ญหาสถานการณ์ความไม่สงบ

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องรัฐ  

ตลอดระยะเวลา 17 ปี ของการเกิดความรุนแรง มีความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมพหุวฒันธรรม ท่ีกระทบ

ต่อความสัมพนัธ์ของคนในสังคมพหุวฒันธรรมชายแดนใต ้เกิดความไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจ ความหวาดระแวง และ

ความขดัแยง้ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม สาเหตุเกิดจากปรากฎการณ์ การแพร่กระจายของข่าวลือ ข่าวลวงมากมาย 

ในช่วง  ประมาณ 7 ปีหลงัเกิดสถานการณ์ “ปฏิบติัการข่าวสาร” หรือ ไอโอ (Information Operation) ไดเ้ร่ิมข้ึน 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1638 

โดยเป็นการปล่อยขอ้มูลข่าวสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจผิดหรือโจมตีผูเ้ห็นต่าง เช่น ระหวา่งรัฐกบักลุ่มผูก่้อความไม่สงบ

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ รัฐกบัภาคประชาสังคม การจงใจสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึน และมี              

กลุ่มคนท่ีพยายามสร้างความเกลียดชัง โดยใช้ประเด็นความต่างศาสนา ต่างชาติพนัธ์ุ และสิทธิมนุษยชน                      

เป็นชนวนความขดัแยง้ โดยกลุ่มเป้าหมายสาํคญั คือ เด็กและเยาวชน  สาํนกัข่าวกรองของไทย เปิดเผยขอ้มูลจาก

การวิจยัปฏิบติัการข่าวสารในสงครามก่อความไม่สงบ ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตว้า่ ปฏิบติัการข่าวสารใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตว้า่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการต่อสูร้ะหวา่งฝ่ายรัฐกบักลุ่มก่อความไม่สงบ กลุ่มก่อความไม่

สงบสามารถเอาชนะใจของประชาชน พร้อมทั้งใชก้ารครองความเหนือกวา่ทางดา้นขอ้มูล ข่าวสารในการควบคุม

ความคิดของประชาชน ซ่ึงมีเช้ือชาติ ศาสนาเดียวกนั อีกทั้งใชป้ระเด็นต่างๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์รุนแรงคร้ัง

สาํคญัๆ เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเกลียดชงัเจา้หนา้ท่ีรัฐและรัฐไทย มีการชกัชวนเยาวชน (Recruit) เขา้ร่วม

ปฏิบติัการกบักลุ่มก่อความไม่สงบในการก่อเหตุรุนแรง ซ่ึงปฏิบติัการข่าวสารของกลุ่มก่อความไม่สงบสามารถ

เขา้ถึงประชาชนไดโ้ดยง่าย ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนทุกระดบัไดรั้บรู้ข่าวสารตามท่ีตอ้งการ 

และเพ่ือให้ประชาชนสนบัสนุนยุทธศาสตร์การแบ่งแยกดินแดน (สุรชาติ บาํรุงสุข, 2553) อย่างไรก็ตาม 2-3 ปี

ต่อมาฝ่ายรัฐก็ไดต้อบโตด้ว้ยปฏิบติัการข่าวสารดว้ยเช่นกนั สาํนกัข่าวอิศราไดน้าํเสนอขอ้มูลวา่ ปฏิบติัการข่าวสาร

ในพ้ืนท่ีมีการ “ลํ้าเส้น” ระหวา่งคู่ขดัแยง้ "เฟซบุุ๊ก" เป็นช่องทางหลกัในการเผยแพร่ขอ้มูลฝ่ายตน มีการขุดคุย้โจมตี            

คู่ขดัแยง้ เช่น การปล่อยภาพหลุดการฝึก การสะสมอาวธุ และการปฏิบติัการสร้างความไม่สงบท่ีผูก่้อการร้ายสวม

ชุดท่ีสามารถคาดเดาอตัลกัษณ์ไดว้า่มาจากฝ่ายไหนของคู่ขดัแยง้ ออกสู่สาธารณะ (ปกรณ์ พ่ึงเนตร, 2557)  ดงันั้น

นอกจากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเป็นการสร้างความรุนแรงแลว้ “สงครามข่าวสาร” การตอบโตก้นัดว้ย “ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีผิด บิดเบือน” ยดืเยื้อยาวนานและ “ลํ้าเสน้” ไดก่้อใหเ้กิดปมความขดัแยง้ในสงัคมพหุวฒันธรรมชายแดนใต ้ 

สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต ้(2562) รายงานผลการดาํเนินงานโครงการเพ่ิมทกัษะรู้เท่าทนัส่ือและ

สนับสนุนบทบาทเยาวชน (รักสันติ) เพ่ือพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเสนอแนวทางต่อการแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว เน่ืองจากเยาวชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัคงมีทศันะของความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทชายแดนใต้

ในระดับท่ีน้อย เยาวชนส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากคาํบอกเล่ามากกว่าการสืบคน้เพ่ือหาความจริงท่ีเกิดข้ึนใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เยาวชนยงัคงขาดตรรกะและหลักแนวคิดของการรับรู้ส่ือท่ีปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย                           

ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นช่องทางสาํคญัท่ีกลุ่มก่อความไม่สงบมกันาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการข่าวสาร

เพ่ือโจมตีรัฐบาลหรือรัฐไทย และหากประชาชนเขา้ใจ ในบริบทของวาทกรรมดา้นประวติัศาสตร์ ศาสนา ชาติ

พนัธ์ุ และอตัลกัษณ์ความเป็นมลายูแบบผิวเผิน ยิ่งทาํให้สังคมชายแดนใตเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิดและ

นาํไปสู่ความรุนแรงมากข้ึน ประชาชนจะตกเป็นเคร่ืองมือและเป็น “แนวร่วมมุมกลบั” ซ่ึงในยคุ “สงครามข่าวสาร

ออนไลน์” หมายถึงประชาชนท่ีไม่ไดมี้เจตนามุ่งร้ายกบัใคร แต่เม่ือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเท็จหรือบิดเบือนเก่ียวกบั

ความขดัแยง้แลว้รู้สึกคบัแคน้ใจ ไม่พอใจ จึงอาจมีพฤติกรรมในการส่งต่อข่าวสารหรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ี

เป็น “ทศันคติในเชิงลบ”  เช่น การเหยียดเช้ือชาติ ศาสนา ใชถ้อ้ยคาํท่ีรุนแรงสร้างความเกลียดชงัระหวา่งคนต่าง

ศาสนาต่างวิถีวฒันธรรม หรือโจมตีใหร้้ายแก่กนั ซ่ึงถือเป็นการกระทาํท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารท่ีจงใจ

สร้างความขัดแย้งในพ้ืนท่ีโดยไม่รู้ตัว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสถานวิจัยความขัดแย้งและ                                    

ความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้สถาบนัสันติศึกษา (2563) ผลการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ

กระบวนการสันติภาพจงัหวดัชายแดนภายใต ้คร้ังท่ี 5 (Peace Survey) เผยขอ้มูลกลุ่มท่ีคิดวา่ความรุนแรงในพ้ืนท่ี

เกิดจากทหารพราน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-25 ปี (คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของผูต้อบจาํนวน 265 คน) 

และอายุ 26-40 ปี (คิดเป็นร้อยละ 38.5 ของผูต้อบ) ดงันั้นจะเห็นว่าในกลุ่มของเยาวชน วยัรุ่นจนถึงวยักลางคน                

https://cscd.psu.ac.th/
https://cscd.psu.ac.th/
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คิดวา่เจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นผูก่้อความไม่สงบ ซ่ึงน่าจะมีความสมัพนัธ์กบัปฏิบติัการขอ้มูลข่าวสารในพ้ืนท่ีน้ี แมว้า่เดือน

มีนาคม ปี 2564 เฟซบุ๊ก (Facebook) ไดป้ระกาศลบบญัชีผูใ้ชจ้าํนวน 185 บญัชี เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีตรวจจบัไดว้า่

สมคัรเขา้มาเพ่ือปฏิบติัการขอ้มูลข่าวสาร โดยมีส่วนเช่ือมโยงกบัฝ่ายความมัน่คงของไทย แต่ปัจจุบนับญัชีผูใ้ช ้  

เฟซบุ๊กและเพจเหล่าน้ียงัมีให้เห็นเป็นจาํนวนไม่นอ้ย ซ่ึงหากใชเ้มนูการคน้หาหน้าเฟซบุ๊ก และเลือกพิมพค์าํวา่ 

ข่าวสารชายแดนใต ้ก็จะพบเพจและบญัชีผูใ้ชท่ี้เขา้ข่ายปฏิบติัการขอ้มูลข่าวสาร ตวัอยา่งจากการสืบคน้ พบเพจท่ี

นาํเสนอข่าวบิดเบือน โดยเพจดงักล่าวยนืยนัสถานะวา่เป็นบริษทัดา้นส่ือ/ข่าวสาร นาํเสนอภาพและข่าวเหตุการณ์

ก่อเหตุยิงอาสาสมคัรรักษาดินแดนเสียชีวิตท่ี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เม่ือวนัท่ี  22 กนัยายน 2564 แต่หากพิจารณา

การเขียนข่าว พบว่า มีการพาดหัวข่าวโดยใชถ้อ้ยคาํสร้างความเกลียดชงั (Hate speech) เช่นคาํว่า “โจรใตโ้หด” 

และ “ไร้ศาสนา” รวมถึงเน้ือหาข่าวไม่มีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล นอกจากน้ีการตอบโต้ผูม้าแสดง                    

ความคิดเห็นยงัใชถ้อ้ยคาํหยาบคาย ไร้ความเป็นกลาง มุ่งโจมตีคู่ขดัแยง้ ส่งผลใหผู้ม้าแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ใต้

โพสต์ แสดงทัศนคติเชิงลบ เกลียดชังคนต่างศาสนาและเจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น “ในคุกคนมีศาสนาเพียบเลย”                      

“ศกัด์ิ ปากรอ ก็เป็นคนพทุธนะ” “ใครยิงผมไม่รู้ แต่ท่ีรู้เขาเป็น อส. ทาํงานรับใชใ้หศ้ตัรู สมควรตาย” การส่ือสาร

หรือตอบโต้กันในส่ือสังคมเชิงลบ โดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูล และหาเหตุผล หลักฐานมาพูดคุยกันนั้น                     

ยอ่มสร้างความแตกแยกใหค้นในสงัคมพหุวฒันธรรมได ้ ดว้ยเหตุน้ีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรงใน

พ้ืนชายแดนใต้ จึงควรสร้างความรู้เท่าทันความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสารของเยาวชนในพ้ืนท่ีสามจังหวดั

ชายแดนภาคใตโ้ดยตอ้งให้พ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองประวติัศาสตร์ การเมือง และการใชชี้วิตร่วมกนัใน

สงัคมพหุวฒันธรรมเป็นฐานดว้ย  

 

2. วตัถุประสงค์การศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาศกัยภาพในการรู้เท่าทนัส่ือและความตระหนกัถึงความสาํคญัของสังคมพหุวฒันธรรมใน

สามจงัหวดัชายแดนใตข้องวยัรุ่น  

2.2 เพ่ือพฒันาทกัษะการรู้เท่าทนัความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสารในส่ือสงัคม และทกัษะวฒันธรรมเพ่ือ

ใชเ้ป็นความรู้พ้ืนฐานในการการส่ือสารและการคน้หาความจริงร่วมใหแ้ก่กลุ่มวยัรุ่นสามจงัหวดัชายแดนใต ้

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ ขอ้มูลข่าวสารและดิจิทลั (Media information and Digital Literacy) 

Hobbs, R.  (2010) นิยามการรู้เท่าทนัส่ือและดิจิทลัวา่คือ ทกัษะชีวติท่ีจาํเป็นสาํหรับการมีส่วนร่วม

ในการส่ือสารในยคุของขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบไปดว้ยความสามารถดงัต่อไปน้ี  

1) ตดัสินใจเลือกเปิดรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งรับผิดชอบและเขา้ถึงขอ้มูลโดยคิด ไตร่ตรองและเขา้ใจ

เน้ือหาก่อนท่ีจะนาํไปขยายหรือเผยแพร่ต่อ 

2) วิเคราะห์ขอ้ความในรูปแบบต่างๆ ได ้โดยรู้วา่ใครเป็นผูผ้ลิต มีวตัถุประสงคอ์ะไร และสามารถ

ประเมินคุณภาพและความน่าเช่ือถือของเน้ือหาได ้

3) สร้างเน้ือหาในรูปแบบต่างๆ โดยใชข้อ้ความ รูปภาพ เสียง ส่ือสารผ่านเคร่ืองมือและเทคโนโลยี

ดิจิทลัท่ีตนเองใชใ้นชีวติประจาํวนั โดยมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและมีจริยธรรม 
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4) มีส่วนร่วมทางสังคม โดยการทาํงานเป็นรายบุคคลและทาํงานร่วมกนัเพ่ือแบ่งปันความรู้และ

แกไ้ขปัญหาในครอบครัว สถานท่ีทาํงาน และชุมชนและโดยการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน  

ทั้ งน้ีนักวารสารศาสตร์ยุคใหม่ Claire Wardle และ Hossein Derakhshan (2017) ได้ทาํการศึกษา

พฒันาการของข่าวปลอม โดยใหแ้นวคิดเร่ืองความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสาร” (information disorder) ผูเ้ช่ียวชาญ

ทั้งสองใชค้าํวา่ “ความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสาร” แทนคาํวา่ข่าวลวง  และแบ่งขอ้มูลข่าวสารท่ีผิดปกติออกเป็น 3 

กลุ่มใหญ่ๆ โดยใชห้ลกัการพิจารณาจากได ้ความเท็จ (false) และเจตนาร้าย (intent to harm) ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลท่ีผิด (misinformation) หมายถึง ขอ้มูลท่ีปลอมข้ึนมา หรือ เป็นเท็จ แต่ผูท่ี้เผยแพร่เช่ือวา่

เป็นความจริง ไดแ้ก่ เร่ืองของการเช่ือมโยงท่ีผิด ๆ (false connection) หรืออาจจะมีเน้ือหาสาระท่ีนาํไปสู่การเขา้ใจ

ท่ีผิด ๆ (misleading content) ในแง่น้ีแมข้อ้มูลจะผิดหรือเป็นเท็จ แต่ผูส่้งอาจไม่ไดมี้เจตนาร้าย  

2) ขอ้มูลท่ีบิดเบือน (disinformation) คือ ขอ้มูลท่ีบิดเบือน และผูท่ี้เผยแพร่รู้ว่าไม่เป็นความจริง                

มีเจตนาโกหก และมีเป้าหมายคือ กลุ่มคนท่ีถูกหลอกไดง่้ายโดยผูไ้ม่ประสงคดี์  รวมถึงขอ้มูลท่ีถูกประกอบสร้าง

ข้ึนใหม่ อาจจะไม่ไดผ้ิดเสียทั้งหมด แต่อาจผิดท่ีผิดทางผิดบริบท (false context) เป็นขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาแอบอา้ง 

(imposter content) เป็นขอ้มูลท่ีมีการดัดแปลง (manipulated content) หรือแต่งข้ึนมาใหม่ (fabricated content)  

ต่างจากขอ้มูลผิดตรงท่ีผูส่้งแฝงเจตนาท่ีไม่ดีและตอ้งการทาํร้ายอีกฝ่ายหน่ึง 

3) ขอ้มูลท่ีแฝงเจตนาร้าย (malinformation) คือ ขอ้มูลท่ีมีพ้ืนฐานของความจริง แต่ถูกนาํไปใชเ้พ่ือ

ทาํร้ายบุคคล องคก์ร หรือประเทศ โดยเจตนาร้าย หรือแฝงเจตนาร้าย อาทิ การเปิดเผยเร่ืองส่วนตวับางอยา่งของ

บุคคลสาธารณะ ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ นั่นหมายความว่าขอ้มูลอาจจะจริง แต่การนําเสนอใน

ช่วงเวลาบางช่วงเวลา หรือมีเจตนาท่ีจะใชท้าํลายทางการเมืองก็อาจทาํใหเ้กิดการสร้างความเสียหายได ้ 

Claire ยงัไดเ้ขียนบทความเร่ืองความซับซ้อนของข่าวลวง (Fake news. It’s complicated.) (2017) 

ว่า  “Fake news” ไม่ได้เป็นแค่ข่าว แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัระบบนิเวศขอ้มูลทั้งหมด และคาํว่าปลอมไม่สามารถ

อธิบายความซบัซอ้นและความแตกต่างของข่าวปลอมประเภทต่างๆ ได ้หากจะทาํการศึกษาเพ่ือให้เขา้ใจระบบ

นิเวศขอ้มูลท่ีผิดปกติในส่ือสังคมปัจจุบนั  อาจแยกให้เห็นองคป์ระกอบสามประการ คือ ประเภทของเน้ือหาท่ี

กาํลงัสร้างและแบ่งปัน แรงจูงใจของผูส้ร้างเน้ือหาและวธีิเผยแพร่เน้ือหา   

การพฒันาทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือแก่วยัรุ่นในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้จาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา

บริบทสงัคมพหุวฒันธรรมท่ีประกอบดว้ยผูค้นท่ีมีภาษา ศาสนา วถีิชีวติ สาํนึกทางชาติพนัธ์ุ ท่ีแตกต่างหลากหลาย 

มากมายหลายกลุ่ม ความเขา้ใจของคนส่วนใหญ่เก่ียวกบัวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัน้ี ยงัมีอยูอ่ยา่งจาํกดัมาก ความไม่

รู้จกั ไม่เขา้ใจ ทาํให้เกิดช่องวา่งระหว่างคน ทาํให้เราเห็นคนท่ีแตกต่างวา่เป็น “คนอ่ืน” ท่ีเรามองดว้ยความกลวั

และหวาดระแวง ไม่สามารถนึกถึงเขาเหล่านั้นในฐานะเพ่ือนมนุษยเ์ช่นเดียวกนัได ้การจะลดช่องวา่งน้ี จึงตอ้งให้

ความรู้เร่ืองการอยูร่่วมกนัของคนต่างวฒันธรรม ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) (2557) จดัทาํหนงัสือ

ทกัษะวฒันธรรม: คู่มือวิธีการขดักนัฉันมิตร ซ่ึงรวบรวมความรู้เร่ืองวิถีชีวิตวฒันธรรมของคนในจงัหวดัชายแดน

ใตข้ึ้น เพ่ือให้ผูค้นต่างวฒันธรรมท่ีอยู่อาศยัในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ไดแ้ก่ นักเรียน นักศึกษา เจา้หน้าท่ีรัฐ 

รวมถึงผูค้นนอกพ้ืนท่ี มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโลกทางวฒันธรรมของชายแดนใต ้ทาํใหเ้กิด “ทกัษะทางวฒันธรรม” 

ซ่ึงหมายถึง การสร้างความเขา้ใจ และสร้างแนวปฏิบติัให้เกิด ความไวว้างใจ มีความรู้ในการพูดคุยกบัเพ่ือนต่าง

ศาสนา วฒันธรรม เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการขจดัความหวาดระแวง

ระหวา่งกลุ่มคน ความเขา้ใจเหล่าน้ีจะช่วยใหส้ายสมัพนัธ์ระหวา่งผูค้นท่ีแตกต่างหลากหลายกนัในทางวฒันธรรม

เข้มแข็ง มั่นคง หนังสือทักษะวฒันธรรมเล่มน้ีได้นําเสนอแนวคิดของ Smith และ Lischin (1987) ท่ีกําหนด    



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1641 

“ความคล่องทางวฒันธรรม” ของผูน้าํ (culturally fluent leadership)  8 ประการไดแ้ก่ 1) การเขา้ใจตนเองทั้งความ

เช่ือพ้ืนฐาน และรากฐานทางวฒันธรรมของตน 2) การเขา้ใจความเป็นจริงทางวฒันธรรมของคนอ่ืน 3) มีแนวคิด

หลกัในการดาํ เนินชีวิต เช่น แนวทางจริยศาสตร์ในการตดัสินผิด-ถูก 4) การมองโลกในภาพกวา้งท่ีครอบคลุม

กวา้งขวาง ขณะเดียวกนัก็ให้ความสาํ คญั กบัอนาคต 5) สามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้วิธีฟังคนอ่ืน และส่ือสาร

เขา้ถึงเขาได้ 6) มีทักษะในเชิงวิชาชีพของตน 7) มีทักษะในเชิงกระบวนการทํางานเพ่ือเช่ือมโยงทรัพยากร         

จากตาํแหน่งแห่งท่ีต่างๆ และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้8) มีความสามารถเป็นผูน้าํ แนวคิดทั้ง 3 เป็นหลกัการ             

ท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางในการพฒันาทักษะของวยัรุ่นให้เป็น “พลเมืองรู้เท่าทันส่ือ” ตามนโยบายของชาติ                   

โดยสามารถมีส่วนร่วมในการดาํเนินการทางสังคมเพ่ือแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของขอ้มูลผิด บิดเบือนใน

สงัคมได ้

จากการคน้ควา้ขอ้มูลเอกสารและงานวิจยัเก่ียวขอ้ง พบว่า ยงัไม่เคยมีการศึกษาเก่ียวกับศกัยภาพใน                

การรู้เท่าทนัส่ือและความตระหนกัถึงความสําคญัของสังคมพหุวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนใตข้องวยัรุ่น 

ทั้งน้ีมีงานวิจยัท่ีคน้พบรูปแบบของข่าวลวง ข่าวปลอมท่ีเผยแพร่ในประเทศไทย คือ งานวิจยัของนนัทิกา หนูสม

และวิโรจน์ สุทธิสีมา (2562)  ศึกษาลกัษณะของข่าวปลอมในประเทศไทยและระดบัความรู้เท่าทนัข่าวปลอม

บนเฟซบุ๊กของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ส่วนประกอบของข่าวท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเช่ือถือในระดบัมาก 

คือ ข่าวท่ีมีแหล่งข่าวเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ส่วนองคป์ระกอบอ่ืนๆ บนส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีทาํใหเ้ช่ือถือข่าวนั้นใน

ระดบัมาก เพราะเป็นข่าวท่ีถูกนาํเสนอบนหน้านิวส์ฟีดของเฟซบุ๊กบ่อยคร้ัง และผูรั้บสารเช่ือข่าวท่ีสามารถหา

เหตุผลมาสนบัสนุนความเช่ือของตนเองไดเ้สมอ  ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใตมี้การศึกษาของทศันี ประธานและ

คณะ (2560) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนักและพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม

เยาวชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยศึกษานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี 5 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส จาํนวน 2,263 คน พบวา่เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก  ยทููป เวบ็ไซต ์อินสตาแกรม และไลน์ ตามลาํดบั จากผลการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการบริโภคส่ือและความตระหนักถึงผลกระทบของส่ือสังคมออนไลน์ในส่ือแต่ละประเภท พบว่า

เยาวชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความตระหนกัถึง ผลกระทบในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นอยา่งดี แต่ยงั

ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใชส่ื้อของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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3.2 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาเร่ือง “ศกัยภาพการรู้เท่าทนัความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสารและความตระหนักต่อสังคมพหุ

วฒันธรรมของวยัรุ่นสามจงัหวดัชายแดนใต ้ประเทศไทย” (The Capacity of information Disorder Literacy and 

Awareness of  Multicultural Society among Thai Youth  in the Three Southern Border Provinces, Thailand)                     

ใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey research) สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการ (Action Research)  โดยมีเครือข่ายสถาบนัการศึกษา ภาคประชาสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวจิยั 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มวยัรุ่น อายรุะหวา่ง 15-24 ปี ท่ีกาํลงัศึกษาในสถาบนั 

การศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

2) ครู อาจารย ์นกัวชิาการ ภาคประชาสงัคมท่ีสนใจหรือกาํลงัดาํเนินงานขบัเคล่ือนดา้นการส่งเสริม

การรู้เท่าทนัส่ือในพ้ืนท่ีชายแดนใต ้ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ  

4.3 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามออนไลน์ เร่ือง ศกัยภาพการรู้เท่าทัน

ความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสารและความตระหนกัต่อสงัคมพหุวฒันธรรมชายแดนใต ้2) แบบสมัภาษณ์กลุ่มย่อย 

และ 3) แบบสมัภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 4) วดีิโอบนัทึกการสมัภาษณ์ การสมันา และการทาํกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม 

 

ลกัษณะความแตกต่างทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้แก่  

- เพศ อาย ุการศึกษา ศาสนา อาชีพ 

ภูมิลาํเนา 

- พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

 

ศักยภาพการรู้เท่าทันความผดิปกตขิองข้อมูลข่าวสารในส่ือสังคม 

- ความสามารถในการรู้เท่าทันส่ือดจิิทัล (การตดัสินใจเปิดรับ/วิเคราะห์

และประเมินค่า/การสร้างเน้ือหา/ การมีส่วนร่วมทางสงัคม) 

- ความสามารถในการรู้เท่าทันความผดิปกติของข้อมูลข่าวสาร (ประเภท

เน้ือหาท่ีสร้างและแบ่งปัน แรงจูงใจของผูส้ร้างเน้ือหาและผูแ้บ่งปัน                   

วิธีเผยแพร่เน้ือหาออนไลน์และออฟไลน์) 

 

 

 
การพฒันาทักษะการรู้เท่าทันความผดิปกติของข้อมูลข่าวสารและ                   

ความตระหนักต่อสังคมพหุวฒันธรรมของวยัรุ่นในสามจังหวดัชายแดนใต้ 

-  ประเด็น เน้ือหาการรู้เท่าทนัส่ือ ประเด็นพหุ  วฒันธรรม ทกัษะทาง

วฒันธรรม  

-  รูปแบบการส่ือสาร ส่ือ วิธีการส่ือสาร  

-  เคร่ืองมือ กระบวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงใน 

   บริบทพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้

ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักต่อ

สังคมพหุวฒันธรรมจังหวดัชายแดน

ใต้ 

- ประวติัศาสตร์ การเมือง สงัคม 

- ความแตกต่างทางวฒันธรรม  

   ( ภาษา ศาสนา วิถีชีวิต ชาติพนัธุ์) 

- ทกัษะวฒันธรรม  
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) ส่งแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบกูเก้ิลฟอร์ม เร่ือง 

ศกัยภาพการรู้เท่าทนัความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสาร และความตระหนกัต่อการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม

ของวยัรุ่นในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส ไปยงัสถานศึกษาผา่นเครือข่ายครู อาจารย ์มีเป้าหมายจงัหวดัละ 

150 ชุด รวมทั้งส้ิน 450 ชุด ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)  

2) สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) หลงัจากไดผ้ลสํารวจ ผูว้ิจยัโดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเพ่ือ

สัมภาษณ์กลุ่มย่อย กลุ่มท่ี 1 คือ นักเรียนระดบัมธัยมปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษาระดบัปริญญาตรี อายุระหว่าง                

15-24 ปี ท่ีมีประสบการณ์การรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารผิด บิดเบือนผา่นส่ือสงัคมท่ีสมคัรใจ กลุ่มท่ี 2 การสมัภาษณ์ครู 

อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาสามจงัหวดัชายแดนใตเ้พ่ือตรวจสอบขอ้มูลพฤติกรรมการรู้เท่าทนัส่ือของนกัเรียน 

นกัศึกษา และแนวทางการสร้างทกัษะรู้เท่าทนัส่ือในสถาบนัการศึกษา 

3) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) อาจารย ์นกัวชิาการ ภาคประชาสงัคมท่ีขบัเคล่ือนงาน

ดา้นการสร้างความรู้เท่าทนัส่ือ เพ่ือหารูปแบบ วธีิการพฒันาทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัรุ่น 

4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  จัดสัมนานําเสนอขอ้มูลให้กลุ่มตัวอย่างไดร่้วม

รับทราบและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอีกคร้ัง เพ่ือวเิคราะห์หา “รูปแบบและวธีิการพฒันาทกัษะการรู้เท่าทนัขอ้มูล

ข่าวสารท่ีผิดปกติ และการสร้างความตระหนกัต่อสงัคมพหุวฒันธรรม” ร่วมกนั และดาํเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 

โดยประสานครู อาจารย ์เพ่ือคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน นกัศึกษาท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม จาํนวน 30 คน จาก 3จงัหวดั 

ชายแดนใต ้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ร่วมทดลองกิจกรรมโครงการ “Youth CoFact: Deep South Thailand”               

โดยการสร้างค่ายแกนนาํคน้หาความจริงร่วมในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) ใชส้ถิติเชิงพรรณาในการรายงานผลค่าเฉล่ีย และสัดส่วนของ              

ผลการสาํรวจ การรวบรวม สรุป วเิคราะห์คาํถามปลายเปิด สาํหรับการสมัภาษณ์กลุ่มยอ่ยและการสมัภาษณ์เชิงลึก 

ผูว้ิจยัทาํการรวบรวม สรุป และวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังท่ี 1 และนาํเสนอขอ้มูลในท่ีประชุมสัมนา และนาํมาปรับแก้

ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัอีกคร้ัง ก่อนเขียนรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 การสร้างเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking) คือ ทางออกแก้ปัญหาการไม่รู้เท่าทัน                   

ความผดิปกตขิองข้อมูลข่าวสารในสังคม 

ปัจจุบนัมีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสถาบนัการศึกษาดาํเนินการ

สร้างการรู้เท่าทนัความผิดปกติของขอ้มูลข่าวสารและความตระหนกัต่อสงัคมพหุวฒันธรรมของวยัรุ่นชายแดนใต ้

หลากหลายและมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย Lazer D. M. J. et al. (2018) กล่าวว่าการแก้ปัญหาการสร้างและ

แพร่กระจายของขอ้มูลผิด บิดเบือนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือส่ือสังคมนั้นยาก ในการตรวจสอบเน้ือหาท่ี

ถูกตอ้งและระบุแหล่งท่ีมาของการสร้างข่าว รวมทั้งการแพร่กระจายท่ีรวดเร็ว และกวา้งขวางทาํให้การแก้ไข

ปัญหาไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายดว้ยการออกกฎหมาย การจาํกดัหรือควบคุมการผลิตและแพร่กระจายข่าวลวงไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ เพราะความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันา รวมทั้งประเทศไทยท่ี

ไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ดังนั้นแนวทางการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย เป็นแนวทางท่ีน่าจะมี
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ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาข้อมูลผิด บิดเบือนได้ เพราะมีการสร้างความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

ในประเทศไทยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) เป็นองคก์รอิสระของรัฐท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในการกาํกบัดูแลเน้ือหาขอ้มูลผิด บิดเบือนโดยการจดัทาํ

แผนยทุธศาสตร์ของประเทศในภาพรวมท่ีครอบคลุมทุกมิติ และไดใ้หแ้นวทางปฏิบติัในส่วนของภาคพลเมืองไว ้

โดยมุ่งระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ 

1) ผู้บริโภคเน้ือหา สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างกันของเน้ือหาท่ีเปิดรับได้ เปิดรับแหล่งข่าวท่ี

น่าเช่ือถือ แยกแยะขอ้เท็จจริงกบัความคิดเห็นออกจากกนัได ้รู้ถึงเจตนาท่ีตอ้งการในข่าว การเขา้ใจความสัมพนัธ์

ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองราวนั้น ไม่ไปติดตามบล็อกหรือเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาลักษณะเชิงประชานิยม                 

เพราะแพลตฟอร์มเหล่านั้นมกัมีขอ้มูลลวง ควรใชว้จิารณญาณตรวจสอบขอ้มูลก่อนแชร์  

2) ผู้สร้างสรรค์เน้ือหาและผู้จําหน่ายเน้ือหา จาํเป็นตอ้งปรับความเป็นมืออาชีพและมีความเท่าทนั

เทคโนโลยใีหม่สร้างพนัธะการผลิตเน้ือหาท่ีน่าเช่ือถือและมีคุณภาพ กระตุน้การผลิตข่าวเชิงวเิคราะห์ใหผู้บ้ริโภค

มากข้ึน การนาํเสนอข่าวรอบดา้น เป็นกลาง ไม่ลาํเอียง 

3) ผู้เผยแพร่เน้ือหาโดยเฉพาะผู้เผยแพร่เน้ือหาดิจิทัล ควรมีแนวปฏิบติัเพ่ือลดจาํนวนการแพร่กระจาย

ขอ้มูลผิด บิดเบือนอย่างตรงไปตรงมา และเสนอแต่ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ หลีกเล่ียงการเป็นท่อส่งในการเผยแพร่

ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง การติดป้ายหรือสัญลกัษณ์การกบัขอ้ความท่ีผิดหรือขอ้ความท่ีเป็นความคิดเห็นส่วนตวั ผลท่ี

ตามมาคือผูบ้ริโภคจะเลิกสนใจการโฆษณาชวนเช่ือหล่านั้น ซ่ึงจะช่วยเฝ้าระวงัเน้ือหาลวง 

ในส่วนของภาคประชาสังคมร่วมกันก่อตั้งโครงการโคแฟค (Cofact : Collaborative Fact Checking)  

เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีกลางในการใหทุ้กฝ่ายมาช่วยกนัคน้หาขอ้เท็จจริงในเวบ็ไซต ์https://cofact.org โดยตอ้งการใหผู้รั้บ

สารฝึกทักษะการตรวจสอบขอ้มูล ประเทศไทยจึงมีองค์กรตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ีระดมพลงัภาคพลเมืองให้

ช่วยกนัคน้หาความจริงร่วมมาตั้งแต่ปี 2563 รดี ธนารักษ์และณภทัร เรืองนภากุล (2564)  ไดท้าํวิจยั 1 ปีโคแฟค 

“บทเรียนและขอ้เสนอแนะการแกปั้ญหาข่าวลวงอยา่งย ัง่ยนืความจริงร่วม” พบวา่ ประชาชนเห็นดว้ยกบัแนวคิดวา่

ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีการหาความจริงร่วม  ความจริงร่วม หมายถึง การตรวจสอบคน้หาขอ้เท็จจริงจนเป็นท่ี

ยอมรับร่วมกนั เพ่ือสร้างความรู้เท่าทนัขอ้มูลเท็จ บิดเบือนและลดการส่งต่อ ช่วยแกปั้ญหาสังคมและลดความขดัแยง้ 

เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยท่ีผ่านมา “เคร่ืองมือ” ท่ีประชาชนใชใ้นการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ไดแ้ก่ กูเก้ิล               

ศูนยช์วัร์ก่อนแชร์ โคแฟค ศูนยต์่อตา้นข่าวปลอม  ศูนยเ์ช็ก ชวัร์ แชร์และเช็คให้รู้ จึงเป็นโอกาสท่ีภาคประชาชน

จะไดมี้บทบาทใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีในการตรวจสอบข่าวลวงในสงัคมไทย โดยการ “หาความจริงร่วม” 

สาํหรับภาคใตโ้ครงการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั และเตือนภยัผูบ้ริโภคเท่าทนัส่ือภาคใต ้เป็นโครงการ

หน่ึงท่ีกาํลงัขบัเคล่ือนประเด็นการสร้างความรู้เท่าทนัส่ือให้ภาคพลเมืองโดยพลเมืองกนัเอง ผูช่้วยศาสตราจารย ์        

ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา นักวิชาการด้านการส่ือสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนลินี                   

สังขชาต เจา้หนา้ท่ีสมาคมคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา (2564) สาํรวจขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ (Misinformation) 

จากการเฝ้าระวงัในส่ือสังคมของเครือข่ายผูบ้ริโภคภาคใต ้(สงขลา สตูล ปัตตานี ภูเก็ต กระบ่ี) พบวา่ มีการแพร่

ระบาดของขอ้มูลเท็จ (Misinformation) ในส่ือสังคมแพลตฟอร์มไลน์กลุ่ม (Line Group) มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

เฟซบุ๊ก (Facebook)และอินสตาแกรม (Instagram) สาํหรับประเด็นเน้ือหาท่ีเครือข่ายรายงานเขา้มามากท่ีสุด 5 อนัดบั 

ไดแ้ก่ การระบาดของโรคโควดิ-19 การโฆษณาเกินจริงของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง การโฆษณาเกินจริงของผลิตภณัฑ์
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อาหารเสริม การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต และการพนนัออนไลน์  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ไม่มีการรายงานเน้ือหาท่ี

เขา้ข่ายสร้างความขดัแยง้จากเครือข่ายผูบ้ริโภคส่ือภาคใต ้

แมว้า่จะมีองคก์รกาํกบัดูแล และองคก์รตรวจสอบขอ้เท็จจริง รวมถึงเคร่ืองมือในการตรวจสอบขอ้มูล

ผิด บิดเบือน แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ต่ืนรู้ถึงการใช้เคร่ืองมือดังกล่าว เม่ือตอ้งเพชิญหน้ากับขอ้มูล

ข่าวสารท่ีอาจเป็นทั้งขอ้มูลจริง ขอ้มูลเท็จท่ีไดรั้บจากส่ือสงัคมจาํนวนมหาศาลในแต่ละวนั ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีทุก

ฝ่ายตอ้งช่วยกนัหาแนวทาง “วิธีการสร้างความตระหนกัรู้ใหป้ระชาชน” โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น เพ่ือให้พวกเขาได ้

“ลงมือปฏิบติั” ในการตรวจสอบขอ้มูลก่อนตดัสินใจ “เช่ือ” หรือ “แชร์ต่อ”  ท่ีสาํคญัหากทุกฝ่ายรวมเป็นเครือข่าย 

ช่วยกนัสร้างวฒันธรรมการคน้หาความจริงร่วม ก็จะช่วยลดความสูญเสียและสร้างความปกติสุขใหส้งัคมได ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)                    

โดยการประยกุตใ์ชโ้มบายแอปพลิเคชนัวิชาดาราศาสตร์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน วิชาดาราศาสตร์ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสัมภาษณ์ (IOC=1), แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 2 แผน (x� = 4.94, S.D. = 0.58), 

แบบทดสอบ (ความเช่ือมัน่ = 0.80) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ระยะท่ี 1 คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจาํนวน 15 คน และ ระยะท่ี 2 คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ จาํนวน 70 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Dependent t-test)  ผลการศึกษาวจิยั 

พบวา่ 1) กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยกุตใ์ชโ้มบายแอปพลิเคชนั วชิาดาราศาสตร์ 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การสร้างความสนใจ ขั้นท่ี 2 การสาํรวจและคน้หา  ขั้นท่ี 3 การอธิบาย ขั้นท่ี 4 
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การขยายความรู้ และ ขั้นท่ี 5 การประเมินผล สามารถประยกุตใ์ชโ้มบายแอปพลิเคชนั ไดแ้ก่ Stellarium, Padlet, 

Quizizz และ YouTube ในการจดัการเรียนรู้ได ้2) ผลการเรียนรู้หลงัเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยกุตใ์ช้

โมบายแอปพลิเคชนั วชิาดาราศาสตร์ สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: โมบายแอปพลิเคชนั, การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E), วชิาดาราศาสตร์ 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ดาราศาสตร์ถือเป็นวิชาพ้ืนฐานดา้นความรู้ ความคิดทางวทิยาศาสตร์ ในการเขา้ใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ            

ท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทย ไดบ้รรจุวิชาดาราศาสตร์ไวใ้นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

ซ่ึงนกัเรียนทุกคนตอ้งมีความรู้ทางดา้นดาราศาสตร์ โดยสามารถรับรู้ข่าวสารและเขา้ใจปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน 

ทั้งน้ีจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ใน สาระท่ี 7 เร่ืองดาราศาสตร์และอวกาศ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 35.58  ซ่ึงถือวา่อยู่

ในเกณฑท่ี์ตํ่ากวา่มาตรฐาน ปัจจุบนัปัญหาหลกัของการจดัการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ในประเทศไทย คือ 

ครูผูส้อนท่ีจบทางดา้นดาราศาสตร์หรือมีพ้ืนฐานทางดา้นดาราศาสตร์นั้นมีจาํนวนนอ้ย จึงทาํใหค้รูท่ีรับผิดชอบใน

สาขาอ่ืนถูกดึงเขา้มาสอนแทน อีกทั้ งการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ เกิดข้ึนในเวลากลางคืน ในขณะท่ี

นกัเรียนมีการเรียนในเวลากลางวนั และอีกประเด็นท่ีสาํคญัสาํหรับปัญหาในการสอนดาราศาสตร์ คือ ส่ือการสอน

สาํเร็จรูปทัว่ไปมกัมีราคาสูง ครูส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาในการจดัหาส่ือมาใชส้าํหรับการสอนดาราศาสตร์ดว้ย 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ, 2564) 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์จึงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับนักเรียนในยุคปัจจุบนัดว้ย                 

จากศึกษาแนวโน้มในเร่ืองของการใช้ส่ือการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา (จินตวีร์ คลา้ยสังข์, 2560) พบว่า                 

ในหลายๆ ประเทศไดมี้ความพยายามท่ีจะพฒันาระบบการศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว 

ในการเขา้ถึงการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีต่าง ๆ ในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชนัมากยิ่งข้ึน บนสมาร์ทโฟนและ

แท็บเล็ต ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในกลุ่มนกัเรียนศตวรรษท่ี 21 กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้เป็นรูปแบบการสอนซ่ึงนกัการศึกษากลุ่ม BSCS ไดน้าํเสนอเพ่ือใหน้กัเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ เนน้

ให้นกัเรียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยครูผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  (จินตนา วรีเกียรติสุนทร, 2562)  

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ เป็นอีกหน่ึงโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนในวิชา

ดาราศาสตร์ทั้งหลกัสูตรพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมให้กบันกัเรียน พบว่าประสบปัญหานักเรียนมีผลการเรียนตํ่าและ                    

มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต ํ่ากวา่ระดบัมาตรฐาน จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึง

สนใจท่ีจะศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยประยกุตใ์ชโ้ม

บายแอปพลิเคชนัมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นอ้มเกลา้ สมุทรปราการ  เพ่ือศึกษาผลของการใชก้ระบวนการดงักล่าวท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาดารา

ศาสตร์ของนกัเรียน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยการประยกุตใ์ชโ้มบายแอปพลิเคชนั

ในวชิาดาราศาสตร์  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา              

นอ้มเกลา้ สมุทรปราการ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยการประยกุตใ์ชโ้มบายแอปพลิเคชนัใน

วชิาดาราศาสตร์หลงัเรียนกบัก่อนเรียน 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 แนวคิดการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็นรูปแบบการสอนซ่ึงนกัการศึกษา

กลุ่ม BSCS นาํเสนอเพ่ือใหน้กัเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่  (จินตนา วรีเกียรติสุนทร, 2562) เนน้ใหน้กัเรียนเป็น

ผูค้น้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูส้อนเป็น                

ผูอ้าํนวยความสะดวก เพ่ือให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย และสามารถนาํการแกปั้ญหามาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้                  

มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การสร้างความสนใจ (Engage) เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน  

 ขั้นท่ี 2 การสาํรวจและคน้หา (Explore) เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงร่วมกนั 

 ขั้นท่ี 3 การอธิบาย (Explain) นาํความรู้ท่ีรวบรวมจากขั้นท่ีสอง มาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั  

 ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ (Elaborate) เป็นขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ หรือนําส่ิงท่ี

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้
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 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluate) เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนตรวจสอบความรู้ไดเ้รียนรู้มาวา่ถูกตอ้ง

หรือไม่ โดยครูจะมีบทบาทคือคอยกระตุน้และส่งเสริมใหน้กัเรียนประเมินความเขา้ใจและความสามารถของตนเอง 

  จากการศึกษาของ ศรัณย ์วรรณศิริ (2560) และ วนัทนา งาเนียม (2564) ได้ศึกษาการผลของการใช้

กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในการจดัการเรียนรู้ พบว่าภายหลงัการใช้กระบวนการ

ดงักล่าว นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ

นกัเรียนมีความพึงพอใจการจดัการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 3.2 โมบายแอปพลเิคชัน (Mobile Application) 

  Mobile Application หมายถึง แอพพลิเคชนัท่ีช่วยการทาํงานของผูใ้ชบ้นอุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพา เช่น 

สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ซ่ึงแอพพลิเคชันเหล่านั้ นจะทํางานบนระบบปฏิบัติการ (OS) ท่ีแตกต่างกันไป

นกัวชิาการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของวธีิการจดัการเรียนรู้จดัการเรียนรู้โดยใชโ้มบายแอปพลิเคชนั ดงัน้ี 

 ธานินทร์ อินทรวเิศษ (2560), วภิาดา แกว้คงคา (2560), Khalil (2018) และ Kruma (2019)  กล่าววา่ เป็น

การเรียนท่ีนกัเรียนสามารถเรียนไดทุ้กท่ีและทุกเวลาโดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อโดยใชส้ายสัญญาณ นกัเรียนและผูส้อน

ใช้เคร่ืองมือสําคญั คือ โมบายดีไวซ์เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนิยมใช้งาน ได้แก่ สมาร์ทโฟน               

แท็บเลต็ และคอมพิวเตอร์ เป็นการศึกษาท่ีช่วยสนบัสนุนนกัเรียนในการคน้ควา้ แลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนัเองหรือระหวา่งนกัเรียนและผูส้อนผา่นเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต  

โดย Reychav and Wu (2016) และ Chuang (2017) ไดท้าํการศึกษาการใชแ้อปพลิเคชนัในการจัดการ

เรียนรู้พบว่า การให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบโดยตรงกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ทาํให้นักเรียนมี                  

การแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้มากข้ึน สามารถกระตุน้ให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ และ

เกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีเรียนไดม้ากยิง่ข้ึน 

สรุปการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มบายแอปพลิเคชนั เป็นการจดัการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ีนักเรียน

สามารถเรียนไดทุ้กท่ีและทุกเวลา นักเรียน ครู สามารถติดต่อ ปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันได้ 

เช่นเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศยัอุปกรณ์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ผลการเรียนรู้ในวิชาดาราศาสตร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยกุตใ์ช้

โมบายแอปพลิเคชนัของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ 

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

 

 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวบการสืบเสาะหาความรู้ 

แบบ 5E โดยการประยกุตใ์ชโ้มบายแอปพลิเคชนั 

 

 

ผลการเรียนรู้วชิา ดาราศาสตร์  

เร่ือง การเคล่ือนท่ีปรากฏของดาวเคราะห์ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 ระยะที่ 1 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบาย

แอปพลเิคชัน ในวชิาดาราศาสตร์  

กลุ่มเป้าหมายหรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ จาํนวน 

15 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

   1. เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

   2. เป็นครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มาก่อน (ในปีการศึกษา 2563)  

    3. เป็นครูท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือออนไลน์ในการจดัการเรียนการสอน 

ระยะที ่2 ศึกษาผลการเรียนรู้ในวชิาดาราศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลเิคชัน 

ประชากรท่ีใชท้าํการวจิยัในระยะท่ี 2 ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นอ้มเกลา้ สมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 5 หอ้งเรียน นกัเรียนจาํนวน 178 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ จาํนวน 2 หอ้งเรียน 

นักเรียนจาํนวน 70 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เน่ืองจากเป็นห้องเรียนใน 

สายการเรียนวทิยาศาสตร์กายภาพ  

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

ระยะที่ 1 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)โดยการประยุกต์ใช้โม

บายแอปพลเิคชัน ในวชิาดาราศาสตร์  

ผูว้จิยัสร้างแบบสมัภาษณ์มีค่าความเท่ียงตรง (IOC) ทั้งฉบบัเท่ากบั 1.0 เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับ

อาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการเรียนรู้ ในวิชาดาราศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลเิคชัน  

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 2 แผน  ซ่ึงมีค่าคุณภาพเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.94 และมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 (มีความเหมาะสมมากท่ีสุด) และ สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง 

การเคล่ือนท่ีปรากฏของดาวเคราะห์ โดยมีค่าความยาก (p) เฉล่ียเท่ากบั 0.63 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) เฉล่ียเท่ากบั 0.46  

และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.80 ในการเก็บขอ้มูล 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ระยะที่ 1 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบาย

แอปพลเิคชัน ในวชิาดาราศาสตร์ 

1. ผูว้จิยัสมัภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

สมุทรปราการ จาํนวน 15 คน เพ่ือพิจารณาเลือกใชโ้มบายแอปพลิเคชนัท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน  

2. ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการเคล่ือนท่ี

ปรากฏของดาวเคราะห์  
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ระยะที ่2 ศึกษาผลการเรียนรู้ในวชิาดาราศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลเิคชัน 

1. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่งโดยใหท้าํแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ี

ปรากฏของดาวเคราะห์ จาํนวน 30 ขอ้ ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบ 30 นาที และดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตาม

แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชนั ซ่ึงประกอบดว้ย                    

2 แผนการจดัการเรียนรู้  

2. เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ครบตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบ

หลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบวดัผลการเรียนรู้ วิชาดาราศาสตร์ เร่ืองการเคล่ือนท่ีปรากฏของดาวเคราะห์ 

จาํนวน 30 ขอ้ ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบ 30 นาที  

3. ผูว้ิจัยนําขอ้มูลท่ีได้จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดาราศาสตร์ เร่ือง                  

การเคล่ือนท่ีปรากฏของดาวเคราะห์ ของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ มาวเิคราะห์ ดว้ยวธีิการทางสถิติ 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองมาวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามลาํดบั ดงัน้ี  

1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x�), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.), ความถ่ี, ร้อยละ 

2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ความเท่ียงตรง (Validity), ค่าความยาก (Difficulty), 

ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้             

การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent t-test) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ระยะที่ 1 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอป

พลเิคชันในวชิาดาราศาสตร์ 

 ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวทางการการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน ด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ จาํนวน 15 ท่าน  เก่ียวกบัประสบการณ์และแนวทางในการนาํโมบายแอปพลิเคชนัมาประยกุตใ์ช้

ในการจดัการเรียนการสอน ปรากฏผลดงัน้ี  

 

                      ตารางที ่ 1  ผลสมัภาษณ์การใชง้านโมบายแอปพลิเคชนัในกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 

การใช้โมบายแอปพลเิคชันประเภทต่าง ๆ (ร้อยละ) 

social network 
video 

platform 

learning 

platform 

engagement 

game 

collaboration 

platform 

ไม่ได้

ใช ้

ขั้นท่ี 1 การสร้างความสนใจ  13.34 27.34 13.34 20.67 6.67 18.64 

ขั้นท่ี 2  การสาํรวจและคน้หา  - 13.33 26.68 - - 59.99 

ขั้นท่ี 3 การอธิบาย - - - 14.01 26.66 59.33 

ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ 33.33 - 53.34 - 6.67 6.66 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผล 6.67 - 13.34 60.01 - 19.98 
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จากตารางท่ี 1 ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลสัมภาษณ์การใชโ้มบายแอปพลิเคชนัในกระบวนการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไดด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1)  การสร้างความสนใจ พบวา่ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 27.34 ใชโ้มบายแอปพลิเคชนัประเภท video 

platform ในการสร้างความสนใจ ขั้นท่ี 2) การสํารวจและคน้หา พบว่าครูส่วนใหญ่ร้อยละ 26.68 ใช้โมบาย                 

แอปพลิเคชันประเภท learning platform สําหรับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนการสํารวจและคน้หา                     

ขั้นท่ี 3) การอธิบาย พบว่าครูส่วนใหญ่ร้อยละ 26.66 ใช้โมบายแอปพลิเคชันประเภท collaboration platform                  

จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและครูอธิบายเพ่ิมเติม ขั้นท่ี 4) การขยายความรู้ พบวา่ครูกลุ่ม ส่วนใหญ่

ร้อยละ 53.34   ใช้โมบายแอปพลิเคชันประเภท learning platform ในการสร้างสถานการณ์ขยายความรู้ให้กบั

นักเรียน ผ่านแอปพลิเคชนัการเรียนรู้เฉพาะทางท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน ขั้นท่ี 5) การประเมินผล พบว่า                

ครู ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.01 ใชโ้มบายแอปพลิเคชนัประเภท engagement game  

ผู ้วิจัยได้นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาประเภทและ

ความสามารถของโมบายแอปพลิเคชนัท่ีเหมาะสมมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และเน้ือหาของวชิาดาราศาสตร์ เร่ืองการเคล่ือนท่ีปรากฏของดาวเคราะห์ ไดด้งัน้ี  

 ขั้นท่ี 1 การสร้างความสนใจ โมบายแอปพลิเคชนัท่ีประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ YouTube ร่วมกบั Quizizz  

 ขั้นท่ี 2  การสาํรวจและคน้หา โมบายแอปพลิเคชนัท่ีประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ Stellarium  

 ขั้นท่ี 3 การอธิบาย โมบายแอปพลิเคชนัท่ีประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ Padlet   

 ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ โมบายแอปพลิเคชนัท่ีประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ Stellarium ร่วมกบั Padlet   

 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล โมบายแอปพลิเคชนัท่ีประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ Quizizz และ Google Forms  

 จากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํแผนกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยการประยุกตใ์ชโ้มบาย

แอปพลิเคชนั ในวชิาดาราศาสตร์ซ่ึงไดจ้ากวธีิการสมัภาษณ์ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ จาํนวน 15 ท่านเก่ียวกบัประสบการณ์และแนวทางในการนาํ

แอปพลิเคชนัมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน และสร้างแบบทดสอบวดัผลทางการเรียนรู้ จาํนวน 30 ขอ้ 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ และนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างในการวิจยั ผลปรากฏว่าแผนการสอนมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด และแบบทดสอบวดัผลทาง             

การเรียนรู้ 

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการเรียนรู้ ในวิชาดาราศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                

โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลเิคชัน 

ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการประยกุตใ์ชโ้มบาย

แอปพลิเคชนั ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 2  แผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง 

การเคล่ือนท่ีปรากฏของดาวเคราะห์ และ แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง มุมห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์                

รวมจาํนวน 6 คาบ (300 นาที)  มาทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ จาํนวน 2 หอ้ง จาํนวน 70 คน โดยมีรายละเอียดในการทดลอง

ใชด้งัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2  การทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1              ภาพที ่3 การทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

               เร่ืองการเคล่ือนท่ีปรากฏของดาวเคราะห์                           เร่ือง มุมห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 

 

จากภาพท่ี 2 และ 3 ผูว้ิจยัไดน้าํแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) โดยนาํโมบายแอปพลิเคชนั Stellarium, Padlet, Quizizz และ YouTube มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ

เรียนรู้ วิชาดาราศาสตร์ จาํนวน 2  แผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การเคล่ือนท่ีปรากฏของ

ดาวเคราะห์ และ แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง มุมห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ มาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

70 คน  

ความคิดเห็นของนักเรียนภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)               

โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลเิคชัน 

สรุปขอ้มูล จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนภายหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ใชโ้มบายแอปพลิเคชนัจาํนวน 70 คน พบว่ากระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ใชโ้มบายแอปพลิเคชนั สามารถช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี

เรียนเพ่ิมมากข้ึนผ่านการเรียนรู้จากแอปพลิเคชนั อีกทั้งยงัเป็นกระบวนการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมในแอปพลิเคชนั  

 

ตารางที ่2 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

 

N 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน  

t 
p 

x� S.D. x� S.D. 

กลุ่มทดลอง 70 12.55 3.71 21.19 3.49 20.63* .00 

     *P < .05 

 

จากตารางท่ี 2   พบวา่คะแนนผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาดาราศาสตร์ เร่ืองการเคล่ือนท่ีปรากฏของ

ดาวเคราะห์ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ ดว้ยการจดั 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยการประยุกต์ใชโ้มบายแอปพลิเคชนั คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากับ 21.19  และคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน

เท่ากบั 12.55 ตามลาํดบั 
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6. อภิปรายผล 

ระยะที่ 1 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยการประยุกต์ใช้โมบาย                  

แอปพลเิคชันในวชิาดาราศาสตร์ 

 จากการศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E พบวา่ สามารถประยกุตใ์ชโ้มบาย

แอปพลิเคชนัไดแ้ก่ Stellarium, Padlet, Quizizz และ YouTube ในการจดัการเรียนรู้ไดน้ั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเป็น 

แอปพลิเคชนัดงักล่าวนั้นสามารถช่วยกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีส่วนร่วมในการเรียนไดม้ากข้ึน และ

รู้สึกสนุกกบักิจกรรมการเรียนรู้ ตอบสนองรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลท่ี

ผูว้ิจยัไดส้อบถามความคิดเห็นของนกัเรียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้  ดงัท่ี นกัการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological 

Science Curriculum Society) ได้นําเสนอแนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ไวว้่า

กระบวนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ไดค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดย ครูผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก และ

สอดคลอ้งกบั Reychav and Wu (2016) และ Chuang (2017) ท่ีพบวา่การท่ีนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบโดยตรง

กบัแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟนทาํให้นักเรียนมีการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้มากข้ึน ส่งผลให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีเรียนมากยิง่ข้ึนดว้ยเช่นกนั 

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการเรียนรู้ ในวิชาดาราศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                

โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลเิคชัน 

 การเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ทางการเรียน วิชาดาราศาสตร์ เร่ืองการเคล่ือนท่ีปรากฏของ               

ดาวเคราะห์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยการประยกุตใ์ชโ้มบายแอปพลิเคชนัหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นั้นเน่ืองจาก เป็นรูปแบบท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเปล่ียนแนวการจดัการเรียนรู้จากแบบเดิม ท่ีครูเป็นผูบ้รรยายหรือถ่ายทอด

ความรู้เพียงฝ่ายเดียว เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยมีครูคอยเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก                

โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัทนา งาเนียม (2564)  และ วิรัตน์ ขนัเขต (2562) ท่ีศึกษาผลการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05  เช่นกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนําผลการวิจัย มาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณางบประมาณใน                

การสนบัสนุนการใชง้านแอปพลิเคชนั Stellarium, Padlet และ Quizizz ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์

ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และเพ่ือยกระดบั

ผลการเรียนรู้ในวชิาดาราศาสตร์ใหสู้งข้ึน 

(2) กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 

1 การสร้างความสนใจ ขั้นท่ี 2 การสํารวจและคน้หา ขั้นท่ี 3 การอธิบาย, ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ และ ขั้นท่ี 5                

การประเมินผล เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัและสร้างความรู้ดว้ยตนเองตามกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ได ้ดงันั้นครูควรท่ีออกแบบกิจกรรมใหมี้ความหลากหลายเพ่ือสร้างความทา้ทายใหก้บันกัเรียน 
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(3)  การประยุกต์ใชโ้มบายแอปพลิเคชนั Stellarium, Padlet, Quizizz และ YouTube เพ่ือส่งเสริม

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ในวชิาดาราศาสตร์ ครูควรศึกษาวธีิการใชง้านแอปพลิเค

ชนัใหเ้ช่ียวชาญก่อนนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) กระบวนการจดัการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์ นอกจากจะสามารถจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ได ้ ควรมีการศึกษาเทคนิคหรือกระบวนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ในการสอน

วชิาดาราศาสตร์โดยประยกุตใ์ชโ้มบายแอปพลิเคชนั เช่น วธีิการสอนแบบโครงงาน (Project Method) เพ่ือพฒันา

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 

(2) ควรมีการศึกษาการใชง้านแอปพลิเคชนั Thai Weather ร่วมกบั แอปพลิเคชนั Stellarium สาํหรับ

การจดัการเรียนรู้วชิาดาราศาสตร์ ในบทเรียน เร่ืองการพยากรณ์อากาศ เพ่ือช่วยยกระดบัผลการเรียนรู้ของนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยม ศึกษาตอนปลายท่ีดีข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมิน ดําเนินการประเมินโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง         

ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของวิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี โดยประยุกต์ใชต้วัแบบซิปป์ (CIPP 

Model) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งดา้นบริบทของโครงการ 2) เพ่ือประเมินความพร้อม

ดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการ 3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมดา้นกระบวนการของโครงการ 4) เพ่ือประเมินดา้น

ผลผลิตของโครงการ กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ได้แก่ ประชากรโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง                   

ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี จาํนวน 146 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน

เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 4 ฉบบั ใชป้ระเมินความสอดคลอ้งดา้น

บริบท ประเมินความพร้อมดา้นปัจจยันาํเขา้ ประเมินความเหมาะสมดา้นกระบวนการ และประเมินดา้นผลผลิตใน

ส่วนความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการและใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลจาํนวน 1 ฉบบั ในการประเมินดา้นผลผลิตใน

ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุน สถิติท่ีใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการประเมินโครงการสรุปไดด้งัน้ี 1) การประเมินดา้นบริบท มีความสอดคลอ้งค่าเฉล่ีย 4.25 อยูใ่น

ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2) การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีความพร้อมค่าเฉล่ีย 3.80 อยู่ในระดับมาก                

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3) การประเมินด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมค่าเฉล่ีย 4.03 อยู่ในระดับมาก 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4) การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ              

ค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุน มีผลสัมฤทธ์ิทาง              

การเรียนค่าเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน  

 

คาํสําคญั: ตวัแบบซิปป์, กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตร้ะบบการแข่งขนัท่ีเสรีและไร้พรมแดน 

ไดส้ร้างความเหล่ือมลํ้ าให้เกิดข้ึนในสังคม จากรายงานการวิจยัของสถาบนัอนาคตไทยศึกษา พบวา่ ความเหล่ือมลํ้ า

ของรายไดป้ระชากรในกลุ่มคนรวยและกลุ่มคนยากจนของไทยมีช่องวา่งมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความเหล่ือมลํ้าใน

โอกาสทางการศึกษา  ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐในการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาของ

ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้ าโดยการพฒันาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี             

เท่าเทียม โดยพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัในการบริหารจดัการและการตดัสินใจ

เชิงนโยบายท่ีส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งผูเ้รียนและสถานศึกษาท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ เพ่ือสร้าง

ความเสมอภาคในดา้นการศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติักองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยท่ีมาตรา 54 วรรค 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

บญัญติัให้จดัตั้งกองทุนเพ่ือใชใ้นการช่วยเหลือผูข้าดแคลนทุนทรัพยล์ดความเหล่ือมลํ้ าในการศึกษา โดยให้รัฐ

จดัสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใชม้าตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการใหผู้บ้ริจาคทรัพยสิ์นเขา้กองทุน

ไดรั้บประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีโดยให้กองทุนมีการบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระ (พระราชบญัญติักองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา, 2561)  
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 วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก เป็นหน่ึงในสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีไดรั้บ

คดัเลือกจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ร่วมโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง 

จดัการเรียนการสอนคร้ังแรกปี พ.ศ. 2481 แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง ในนาม “โรงเรียนช่างไมเ้บญจมราชูทิศ” 

ปัจจุบนัเปิดสอนใน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นชั้นสูง 

(ปวส.)  และระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยี (ทล.บ.) จดัการเรียนการสอนมาแลว้กวา่ 80 ปี ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมี

ศกัยภาพในการผลิตกาํลงัคนออกสู่ตลาดแรงงาน มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันา

ประเทศ 

  โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนผูด้อ้ยโอกาสหรือผูข้าด

แคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษาวชิาชีพและเพ่ิมช่องทางใหผู้เ้รียนท่ีสนใจเรียนสายอาชีพชั้นสูงไดมี้โอกาสเลือกเรียน

ตามศักยภาพของตน มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุนตามขอ้กาํหนดของ กสศ. โดยให้ผูรั้บทุนมี

สมรรถนะตามสาขาวิชาท่ีได้ศึกษามาและเป็นผูส้ร้างนวตักรรม พร้อมในการประกอบอาชีพหรือการเป็น

ผูป้ระกอบการใหม่ โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูงจึงไดม้อบทุนการศึกษาให้กบัผูรั้บทุนท่ีมีคุณสมบติั

ตามขอ้กาํหนดของ กสศ.และสมคัรเขา้ศึกษาในสาขางานท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาประเทศ สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ของวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรีท่ีเนน้การพฒันาดว้ยนวตักรรม 

 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา กล่าวได้ว่า การเพ่ิมโอกาสและสร้างความเสมอภาคใน              

การเขา้ถึงการศึกษาโดยการจดัหาทุนการศึกษาให้แก่ผูเ้รียนไดศึ้กษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

ของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นกาํลงัคนท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม พร้อม

เขา้สู่ตลาดแรงงานในยคุท่ีประเทศตอ้งการการพฒันาดว้ยนวตักรรมให้เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการและ

พร้อมเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลย ีผูว้ิจยัในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา กาํกบั 

ดูแล งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน มีความตระหนกัในการบริหารความเสมอภาคทางการศึกษาโดยการจดัหา

ทุนการศึกษาให้แก่ผูเ้รียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาส จึงไดท้าํการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

โครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี จึงเป็นท่ีมาของการวิจยั  “การประเมินโครงการทุน

นวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี” เพ่ือนํา

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการตดัสินใจดาํเนินโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูงในปีการศึกษา

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งดา้นบริบทโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี  

(2) เพ่ือประเมินความพร้อมดา้นปัจจยันาํเขา้โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 

ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี  

(3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมดา้นกระบวนการโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 

2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 

(4) เพ่ือประเมินดา้นผลผลิตโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี 

ระยะท่ี 2 ของวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ตวัแบบซิปป์ (CIPP Model) คือ รูปแบบการประเมินท่ีใชส้ารสนเทศในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั 

ซ่ึง Danial L. Stufflebeam และคณะ ไดจ้าํแนกการตดัสินใจและการประเมินเพ่ือการบริหารและการวางแผนไว ้            

4 ประเภท ดังน้ี (ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, 2557) 1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)                 

เป็นการประเมินเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศสําหรับการตดัสินใจในการวางแผนกาํหนดเป็นผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัของ

โครงการ หรือวตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินเก่ียวกบันโยบาย 

ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดนัทางเศรษฐกิจและสงัคม ความตอ้งการของบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

แรงกดดนัทางการเมือง 2) การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ หรือทรัพยากร (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้

ไดส้ารสนเทศสาํหรับการตดัสินใจเก่ียวกบัวธีิการและกลวธีิดาํเนินโครงการ เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจยั

เบ้ืองตน้ต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ี เป็นตน้ เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งเน้นว่ามีปัจจยั

พร้อมมูลท่ีจะดาํเนินการหรือไม่ 3) การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือใหไ้ด้

สารสนเทศสาํหรับการตดัสินใจเก่ียวกบัการนาํโครงการไปปฏิบติั เพ่ือใหบ้งัเกิดผลสาํเร็จซ่ึงเป็นการประเมินขณะ

ดาํเนินงาน หรือประเมินในเชิงความกา้วหนา้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการดาํเนินโครงการ รวมทั้ง

ศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย 4) การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมิน

เพ่ือให้ได้สารสนเทศสําหรับการตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตของโครงการ ซ่ึงเป็นการประเมินผลหลังจาก                      

การดาํเนินงานโครงการส้ินสุดลง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ  

 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)                          

มีคณะกรรมการรวมถึงกระบวนการคดัเลือกโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูงอยา่งมีส่วนร่วม ผลการคดัเลือก

ไดโ้ครงการผ่านเกณฑก์ารพิจารณาทั้งส้ิน 55 โครงการ ดาํเนินการในสถาบนัการศึกษาจาํนวน 39 สถาบนัใน 23 

จงัหวดั มีงบประมาณสําหรับสนับสนุนนกัเรียน/นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จาํนวน 2,500 ทุน จากท่ีสถาบนั

เสนอขอทุนมาทั้ งหมด 8,479 ทุน สาขาท่ีรับสมคัรเป็นสาขาท่ีมีความโดดเด่นเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน  

โดยมีสาขาให้เลือกกว่า 40 สาขา เช่น เทคโนโลยีอาหาร หุ่นยนต์อจัฉริยะ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  โลจิสติกส์                 

งานรถไฟความเร็วสูง ช่างอากาศยาน เป็นตน้ สาํหรับนกัเรียนผูรั้บทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูงถือเป็นโอกาสท่ี

จะไดเ้รียนต่อในสถาบนัสายอาชีพท่ีมีคุณภาพสูง ช่วยยกระดบัทกัษะความรู้ความสามารถ มีอนาคตท่ีกา้วหน้า 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู ้ปกครอง เน่ืองจากการเรียนสายอาชีพจําเป็นต้องมีอุปกรณ์การเรียนท่ีครบครัน 

หอ้งปฏิบติัการท่ีทนัสมยัและเนน้ทกัษะการปฏิบติังานในสถานประกอบการ สถาบนัแต่ละแห่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ

ได้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานตอบสนองภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เช่น                        

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (First S-CURVE) และกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-CURVE) เป็นตน้ (กองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา, 2562) โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูงมอบทุนการศึกษาให้กบัผูรั้บทุน

ดงัน้ี (1) ค่าเล่าเรียนตามอตัราประหยดั (2) ค่าใชจ่้ายประจาํเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนงัสือและอุปกรณ์การเรียน 

ค่าใชจ่้ายในการเรียน และค่าท่ีพกั) เดือนละ 7,500 บาท ซ่ึงผูรั้บทุนตอ้งมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA ≥ 2.50) ระหวา่ง

ทาํการศึกษา เม่ือสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผูรั้บทุนไม่ตอ้งชดใชทุ้น 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 

ตารางที ่1 แนวทางการประเมินโครงการ 

วตัถุประสงค์ 

การประเมิน 

ประเดน็ 

การประเมิน 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ

ประเมิน 

เคร่ืองมือ 

การประเมิน 

สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน 

พจิารณาจาก 

1.  เพ่ือประเมินดา้น

บริบทของ

โครงการ(Context 

Evaluation) 

ความสอดคลอ้ง

ดา้นบริบท 

1. ผูบ้ริหารโครงการ 

2. คณะกรรมการ

ดาํเนินโครงการ 

แบบสอบถาม 

ฉบบัท่ี 1 

1. ค่าร้อยละ 

2. ค่าเฉล่ีย 

3. ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ขอ้คาํถามท่ีมี 

ค่าเฉล่ีย (µ≥3.51) 

และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (σ ≤1) 

2.  เพ่ือประเมินดา้น

ปัจจยันาํเขา้ของ

โครงการ (Input 

Evaluation) 

ความพร้อมดา้น

ปัจจยันาํเขา้ 

1. ผูบ้ริหารครงการ 

2. คณะกรรมการ

ดาํเนินโครงการ 

3. ครูผูส้อน 

แบบสอบถาม 

ฉบบัท่ี 2 

1. ค่าร้อยละ 

2. ค่าเฉล่ีย 

3. ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ขอ้คาํถามท่ีมี 

ค่าเฉล่ีย (µ≥3.51)  

และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (σ ≤1) 

3.  เพ่ือประเมินดา้น

กระบวนการของ

โครงการ (Process 

Evaluation) 

ความเหมาะสม

ดา้นกระบวนการ 

1. ผูบ้ริหารครงการ 

2. คณะกรรมการ

ดาํเนินโครงการ 

3. ครูผูส้อน 

4. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

แบบสอบถาม 

ฉบบัท่ี 3 

1. ค่าร้อยละ 

2. ค่าเฉล่ีย 

3. ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ขอ้คาํถามท่ีมี 

ค่าเฉล่ีย (µ≥3.51)  

และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (σ ≤1) 

4.  เพ่ือประเมินดา้น

ผลผลิตของ

โครงการ (Product 

Evaluation) 

4.1 ความพึงพอใจ 

ดา้นผลผลิต 

4.2 ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ของผูรั้บทุน 

4.1 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 

4.2 ผูรั้บทุน 

แบบสอบถาม 

ฉบบัท่ี 4 

แบบบนัทึก

ขอ้มูล 

1. ค่าร้อยละ 

2. ค่าเฉล่ีย 

3. ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

 

1. ขอ้คาํถามท่ีมี

ค่าเฉล่ีย (µ≥3.51) 

และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ ≤1) 

2. เกรดเฉล่ียสะสม

(GPA ≥ 2.50) 

ตวัแบบซิปป์ 

CIPP (Model) 

โครงการทุน

นวตักรรม 

สายอาชีพชั้นสูง 

ดา้นบริบท 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

ดา้นกระบวนการ 

ดา้นผลผลิต 

ผลการประเมิน 

โครงการ 

ทุนนวตักรรม 

สายอาชีพชั้นสูง 

ประเภททุน 2 ปี 

ระยะท่ี 2 

ของวิทยาลยัเทคนิค

จนัทบุรี 

การประเมินโครงการทุนนวตักรรม 

สายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของ

วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

งานวิจัยน้ีใช้การเก็บขอ้มูลจากประชากร โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 

ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี จาํนวน 146 คน  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถาม แบบสอบถามแต่ละฉบบั สอบถามเก่ียวกบัความสอดคลอ้งดา้นบริบท ความพร้อมดา้น

ปัจจยันาํเขา้ ความเหมาะสมดา้นกระบวนการ และความพึงพอใจดา้นผลผลิต มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบมาตร

ประมาณ โดยใชก้ารพิจารณา 5 ระดบัดงัน้ี (Best & Kahn, 1993) 

 5  หมายถึง  ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

 4  หมายถึง  ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ มาก 

 3  หมายถึง  ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ปานกลาง 

 2  หมายถึง  ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ นอ้ย 

 1  หมายถึง  ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (IOC ) ของแบบสอบถามทั้ง 4 ฉบบั มีค่า

ระหวา่ง 0.80-1.00 ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถามโดยวิธี Item Total Correlation ของแบบสอบถาม               

ทั้ง 4 ฉบบัอยูใ่นช่วงดงัน้ี .39-.87, .28-.87, .29-.90, .30-.83 ตามลาํดบั ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ ง 4 ฉบับ 

เท่ากบั .93, .89, .92 , .90 ตามลาํดบั 

 แบบบันทึกข้อมูล เพ่ือประเมินดา้นผลผลิตในส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุน มีลกัษณะเป็น

แบบบนัทึกผลเกรดเฉล่ียของผูรั้บทุน ประจาํภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประเมินโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 

2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. ทาํหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล การประเมินโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง             

ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี  

  2. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายศึกษาประชากร ดว้ยแบบสอบถาม 

จาํนวน 4 ฉบบั และแบบบนัทึกขอ้มูล จาํนวน 1 ฉบบั ดงัน้ี แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นบริบท 

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ผูบ้ริหารโครงการ 5 คน คณะกรรมการดาํเนินโครงการ 33 คน รวมเป้าหมายใน                

การเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 38 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 38 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  แบบสอบถาม

ฉบบัท่ี 2 เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นปัจจยันาํเขา้ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารโครงการ 5 คน คณะกรรมการ

ดาํเนินโครงการ 33 คน ครูผูส้อน 56 คน รวมเป้าหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 94 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืน 

จาํนวน 94 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 แบบสอบถามฉบบัท่ี 3 เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นกระบวนการ โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากผูบ้ริหารโครงการ 5 คน คณะกรรมการดาํเนินโครงการ 33 คน ครูผูส้อน 56 คน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 52 คน 

รวมเป้าหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 146 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 142 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 

97.26 แบบสอบถามฉบบัท่ี 4 เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นผลผลิตในส่วนของความพึงพอใจ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 52 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 48 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 92.31 แบบบนัทึกขอ้มูล 
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เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นผลผลิตในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุน จาํนวน 26 คน ไดรั้บขอ้มูลผล 

การเรียนของผูรั้บทุน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ขอ้มูลความสอดคลอ้งดา้นบริบท ความพร้อมดา้นปัจจยันาํเขา้ ความเหมาะสมดา้นกระบวนการ 

และความพึงพอใจดา้นผลผลิต โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกบั

เกณฑใ์นการแปลความหมายตามช่วงคะแนนซ่ึงมีเกณฑด์งัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)   

4.51-5.00 หมายถึง ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

2.51-3.50 หมายถึง ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 

1.00-1.50 หมายถึง ความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/ความเหมาะสม/ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากข้ึนไป (µ ≥ 3.51) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ ≤ 1) แสดงว่า มีความสอดคลอ้งดา้นบริบท มีความพร้อมดา้นปัจจยันาํเขา้ มีความเหมาะสมดา้น

กระบวนการ และมีความพึงพอใจดา้นผลผลิต ผา่นเกณฑก์ารประเมิน   

ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุน โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลเกรดเฉล่ียประจาํภาคเรียนและเกรดเฉล่ียสะสมของผูรั้บทุนปีการศึกษา 2562  

เกณฑ์ในการตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุน เกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป (GPA ≥ 

2.50) แสดงวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ กสศ. ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 

5. ผลการวจัิย 

ผลการประเมินด้านบริบท โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้ นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี                    

ระยะท่ี 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (µ = 4.25, σ = 0.60) ผ่านเกณฑ ์                 

การประเมิน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัความสอดคลอ้ง

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน ้อย 3 ลาํด ับ  ได ้แก่  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                       

(µ = 4.76, σ = 0.71) วตัถุประสงค์ของโครงการตรงกับความตอ้งการของผูรั้บทุน (µ = 4.68, σ = 0.74) และ

ความร่วมมือของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเป็นภาคีเครือข่ายในการคน้หาและคดัเลือกผูรั้บทุน (µ = 4.66, σ = 0.75) 

ส่วนขอ้ที่มีความสอดคลอ้งน้อยที่สุด ได ้แก่ การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (µ = 3.63,                  

σ = 0.79) 

ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี 

ระยะท่ี  2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.80, σ  = 0.34) ผ่านเกณฑ ์                     

การประเมิน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพร้อมอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดับความพร้อมตาม

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตรง

ตามสาขาวิชาท่ีสอน (µ = 4.55, σ = 0.63) ครูท่ีปรึกษาให้คาํปรึกษาแก่ผูรั้บทุนไดต้รงประเด็น (µ = 4.43, σ = 0.75) 

และผูบ้ริหารให้การส่งเสริม สนับสนุนการดาํเนินโครงการ (µ = 4.26, σ = 0.70) ส่วนขอ้ท่ีมีความพร้อมน้อยท่ีสุด 

ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงพอกบัเงินค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละสาขาวชิา (µ = 3.40, σ = 0.85) 
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 ผลการประเมินดา้นกระบวนการ  โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี 

ระยะท่ี 2 ของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.03, σ = 0.36) ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับความเหมาะสม

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดับ ได้แก่ การจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพผูรั้บทุน (µ = 4.61, σ = 0.49) 

การจดัการเรียนการสอนบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงาน (µ = 4.53, σ = 0.51) และการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินโครงการ (µ = 4.48, σ = 0.56) ส่วนขอ้ท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด ได้แก่ การจดัอบรมส่งเสริมวชิาชีพ

ระยะสั้น (µ = 3.54, σ = 0.55) 

 ผลการประเมินดา้นผลผลิต  โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะ

ท่ี 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.56, σ  =  0.23) ผ่านเกณฑ ์                 

การประเมิน  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงลาํดบัความพึงพอใจ

ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดับ ได้แก่ ไดรั้บความเสมอภาคทางการศึกษา (µ = 4.96, σ = 0.20) ไดรั้บ

ทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต (µ = 4.88, σ  = 0.33) และได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี/

นวตักรรม (µ = 4.71, σ = 0.54) ส่วนขอ้ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ไดรั้บความสะดวกในการรับเงิน

ค่าใชจ่้ายรายเดือน (µ = 3.96, σ = 0.46) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุน 26 คน ผ่านเกณฑ ์             

การประเมิน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 โดยรวมมีเกรดเฉล่ีย

สะสมสูงกวา่เกณฑ์ (GPA = 3.21) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ีย

สะสมผ่านเกณฑก์ารประเมิน เรียงลาํดับเกรดเฉล่ียสะสมจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดับ ได้แก่ ลาํดับท่ี 1 GPA = 

3.89 ลาํดับท่ี 2 GPA = 3.79 และลาํดับท่ี 3 GPA = 3.77 

 

6. อภิปรายผล  

 1. ดา้นบริบทโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของ

วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี พบวา่ โดยรวมมีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า

ดา้นบริบทของโครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของบุคลากร

ทุกคนในการจัดทาํแผนพฒันาสถานศึกษา สอดคลอ้งกับ บุญตา แซ่เล็ก (2557) ได้ศึกษาการประเมินโครงการ

หอ้งเรียนเทคโนโลยีตามความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัมหาสารคามกบัโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โดยใช้

รูปแบบการประเมิน 360 องศา เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบทผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูส้อน                     

มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

 2. ดา้นปัจจยันาํเขา้โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 

ของวิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี พบว่า โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ งน้ีเพราะว่า

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรีมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน 

สอดคล้องกับ ชนากานต์ ฮึกหาญ (2557) ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เม่ือพิจารณา                 

การประเมินปัจจยันาํเขา้ พบวา่ มีความพร้อม 

 3. ดา้นกระบวนการโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 

ของวิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ งน้ีเพราะมี               

การดาํเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมโดยมีการประชุมคณะกรรมการดาํเนินโครงการ สอดคลอ้งกับ สิรินาฏ ศรีลว้น 
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(2559) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อาํเภอเมือง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย โดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินแบบซิปป์ ผลการวิจยั พบวา่ ในภาพรวมคณะกรรมการ

กองทุน สมาชิกกองทุนและเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และผลการประเมิน

ดา้นกระบวนการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 4. ดา้นผลผลิตโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะท่ี 2 ของ

วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบวา่ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ทั้งน้ีเพราะผูรั้บทุนไดรั้บความเสมอภาคทางการศึกษาส่งผลใหเ้กิดความสุข

ในการเรียน สอดคลอ้งกบั พนิดา หาญตระกลู (2561) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การประเมินโครงการมีความสุขสนุกกบั 

4H (HEAD HEART HAND HEALTH) โดยใช้ตัวแบบซิปป์ (CIPP Model) ของโรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม 

(เป่ียมวทิยาคม) สงักดัเทศบาลนครสมุทรสาคร  

 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูรั้บทุน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูรั้บทุน โดยรวมผา่นเกณฑก์ารประเมิน เม่ือพิจารณา

เป็นรายบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมสูงกวา่เกณฑก์ารประเมินเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ กสศ. ทั้งน้ี

เพราะผูรั้บทุนไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยี/นวตักรรม สอดคลอ้งกบั ปิญาวดี รักษาแกว้ (2555) ไดท้าํ

การวจิยัโดยการประเมินโครงการพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และภาษา ด้วยรูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก โดยภาพรวมสูงกวา่เกณฑ ์

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ด้านบริบท ควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํลงัศึกษาในชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และท่ีกาํลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช 3.) ทั้ งภายในจงัหวดัจนัทบุรี

และจงัหวดัใกลเ้คียง โดยเพ่ิมจาํนวนสถานศึกษาในการประชาสมัพนัธ์โครงการใหม้ากข้ึน 

 (2) ดา้นปัจจยันาํเขา้ ควรคาํนวณค่าธรรมเนียมการศึกษาในอตัราประหยดัของผูรั้บทุนแต่ละรายให้

มีความพอดีกบัเงินค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียนไวล่้วงหนา้ โดยมอบหมายใหค้รูท่ีปรึกษาช่วยดูแลผูรั้บทุน 

 (3) ด้านกระบวนการ วิทยาลยัควรจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้ นให้แก่ผูรั้บทุน  

โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางมาเป็นวทิยากร 

 (4) ดา้นผลผลิต ควรพฒันาระบบการโอนเงินค่าใชจ่้ายรายเดือน โดยให้ผูรั้บทุนทุกคนเปิดบญัชี              

รับเงินกบัธนาคารท่ีวทิยาลยักาํหนดไวเ้พ่ือความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงินเขา้บญัชี 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรศึกษาปัจจยัสู่ความสําเร็จโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ของวิทยาลยัในสังกัด

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  

 (2) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการทุนการศึกษาอ่ืน ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) ท่ีดาํเนินโครงการในลกัษณะคลา้ยกบัโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง เพ่ือใชเ้ป็น

ขอ้มูลการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการคดัเลือกโครงการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ จาํนวน 3 ขอ้ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถี

พทุธดว้ยบอร์ดเกม 2) เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธดว้ยบอร์ดเกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เร่ือง

ทิศ 6 และ 3) เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม                 

กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ คือ ครูโรงเรียนวดับวรนิเวศ จํานวน 10 ท่าน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับวรนิเวศ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 37 คน 

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental 

Design) โดยมีแบบแผนการวจิยัแบบศึกษา 1 กลุ่ม วดัผลการทดลอง 1 คร้ัง (One–Shot Case Study) เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวจิยั คือ แบบสมัภาษณ์ครู ส่ือการเรียนรู้บอร์ดเกมขมุทรัพย ์6 ทิศ แบบทดสอบเร่ืองทิศ 6 และแบบประเมิน

ช้ินงานการสร้างบอร์ดเกมธรรมะ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

ค่า t แบบ One Sample t-test  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกมประกอบด้วย 7 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้สงสัย ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผสั ขั้นท่ี 4 ขั้นสาํรวจ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสืบคน้ ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญาและลงขอ้สรุป ขั้นท่ี 7 ขั้นประเมินผลและประยุกตใ์ช ้2) การพฒันา
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กิจกรรมการรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธดว้ยบอร์ดเกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองทิศ 6 โดยการพฒันาส่ือการเรียนรู้เกม

ขุมทรัพย ์6 ทิศ เพ่ือกระตุน้ให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทั้ งน้ี การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

บอร์ดเกมจะอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom Meeting และไดส้ะทอ้นผลการเรียนโดยการใหน้กัเรียน

ทาํแบบทดสอบเร่ืองทิศ 6 ผ่านโปรแกรม Google Form นกัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

คือ 5 คะแนนข้ึนไป จาํนวน 34 คน และไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน จาํนวน 3 คน เม่ือนาํผลคะแนนของนักเรียน

ทั้งหมดไปวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า t แบบ One Sample t-test ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลสาํเร็จรูปเพ่ือหา

ประสิทธิภาพของผลการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธดว้ยบอร์ดเกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองทิศ 6 ภาพรวม

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 3) การประเมินผลการจดัการกิจการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธดว้ย

บอร์ดเกม นักเรียนสามารถนําหลักธรรมในเร่ืองทิศ 6 มาประยุกต์สร้างเป็นบอร์ดเกมธรรมะตามขั้นตอน                    

การออกแบบบอร์ดเกมไดจ้ริงอยูใ่นระดบัดีมาก เช่น เกมแมวนอ้ยคุณธรรม 

 

คาํสําคญั:  การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้, การเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพทุธ, เทคนิคการสอนโดยใชบ้อร์ดเกม 

 

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 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

การจดัการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) คนไทยตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นการเรียนรู้ท่ี

สามารถปรับตวัไดอ้ย่างชาญฉลาดเท่าทนั มีภาวะความเป็นผูน้าํดา้นการทาํงานท่ีสามารถช้ีนาํตนเองในการพฒันา 

การสร้างงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งมีสติ (สาํนกังานบริหารงานการมธัยมศึกษา

ตอนปลาย สพฐ., 2562) คนยุคใหม่เป็นคนยุคเจนเนอเรชัน (Generation Z) ควรเรียนรู้ทักษะในการเรียนรู้ 

(Learning Skills) และเรียนรู้ทักษะในการสร้างการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน คือ ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแกปั้ญหา (Problem Solving) หมายถึง การคิดอยา่งผูเ้ช่ียวชาญ (Expert 

Thinking) การส่ือสาร (Communication) และความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง การส่ือสารอย่างซับซ้อน 

(Complex Communicating) ความริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) และนวตักรรม (Innovation) หมายถึง การประยกุตใ์ช้

จินตนาการและการประดิษฐ์ (วจิารณ์ พานิช, 2555) การพฒันาทกัษะในศตวรรษน้ีควรใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึก

ทักษะท่ีหลากหลายผ่านการลงมือปฏิบัติ และคิดทบทวนหรือเรียนในรูปแบบเชิงรุกโดยมีผูส้อนทําหน้าท่ี

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทักษะและเรียนรู้ซึมซับทักษะหลาย ๆ ดา้นใน

กิจกรรมเดียวกนั  

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว การจดัการศึกษาไทยท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรู้จึงไม่จาํเป็นตอ้งสอนแยกเป็น

รายวชิา แต่ควรจะเป็นการสอนโดยใชห้ัวขอ้เร่ืองเป็นตวักาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ แลว้จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิด

การเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองนั้ น ๆ (ยุวธิดา คาํปวน, 2560) และมีการนํารูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธ                   

มาผสมผสานดว้ย จะช่วยใหผู้ส้อนสามารถบูรณาการหลกัพทุธธรรมสู่การจดัการเรียนรู้ใหเ้ขา้กบัทุกสถานการณ์ 

ทุกสถานท่ี ยิ่งถ้าทุกคนมีความเป็นพุทธฝ่ังอยู่ในจิตใจท่ีมั่นคงแล้ว การแสดงออกทางกิริยาท่าทาง การพูด                  

การกระทาํ จะตอ้งออกมาดี มีเหตุมีผล และน่าเคารพนบัถือของคนทัว่ไปจนกลายเป็นวฒันธรรมแลว้นาํออกไปใช้

ในชีวติประจาํวนัไดจ้ริง (พระมหาวิชาญ สุวิชาโน และคณะ, 2562) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวภิาดา พินลา (2559) 

ท่ีศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์สําหรับครูสังคมศึกษาเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมในผูเ้รียน             

ยุคศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์สําหรับครูสังคมศึกษาเพ่ือ

ปลูกฝังจริยธรรมในผูเ้รียนยคุศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นแนวทางสาํคญัเพ่ือสร้างจิตสาํนึกใหเ้ด็กและเยาวชนยคุใหม่ให้

รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีในการนําหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา                

มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตเพ่ือช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของพลเมือง ให้สามารถอยูร่วมกนัในสังคมดว้ย

ความสงบสุขและเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติ  

ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงเห็นความสําคัญของรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธ เพราะเป็นวิธีการจัด

กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั ยิ่งปัจจุบนัน้ีโลกของการศึกษา
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เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ผูส้อนเพียงทาํ

หนา้ท่ีออกแบบกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การลงมือปฏิบติัมากกวา่สอนทฤษฎี 

เช่น นาํส่ือมาช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพทุธดว้ยบอร์ดเกม  

2. เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพทุธดว้ยบอร์ดเกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองทิศ 6 

3. เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพทุธจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยบอร์ดเกม 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 
 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัทดลองขั้นตน้ (Pre-Experimental Design) โดยมีการวิจยัแบบศึกษา 1 กลุ่ม 

วดัผลการทดลอง 1 คร้ัง (One–Shot Case Study) (กิตติยา วงษข์นัธ์, 2561) 

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคญัและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั คือ ครูโรงเรียนวดับวรนิเวศ จาํนวน 10 ท่าน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับวรนิเวศ 

จังหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 37 คน โดยผูว้ิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) (ข้อมูล

พ้ืนฐานรายบุคคลของนกัเรียนโรงเรียนวดับวรนิเวศ, 2564) 

3) เคร่ืองมือวจิยั  

เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวจิยัประกอบดว้ยดงัน้ี  

 3.1 แบบสัมภาษณ์ จาํนวน 1 ชุด เป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเพ่ือหาแนวทางการจดัการ

เรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธดว้ยบอร์ดเกมท่ีเหมาะสมสาํหรับนกัเรียน โดยมีผูเ้ช่ียวชาญทาํหนา้ท่ีพิจารณาและให้

ขอ้เสนอแนะ 3 ท่าน พบวา่มีดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.66-1.00 ถือวา่อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ด ้

 3.2 แผนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพทุธดว้ยบอร์ดเกม สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับวรนิเวศ ซ่ึงสร้างตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

วิถีพุทธ 7 ขั้น โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ทาํหน้าท่ีประเมินความเหมาะสมตามแบบประเมินมาตราส่วน 5 ระดบั 

พบวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

วถีิพทุธดว้ยบอร์ดเกมเร่ืองทิศ 6 

ผลการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพทุธ 

ดว้ยบอร์ดเกม 
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 3.3 ส่ือการเรียนรู้เกมขุมทรัพย ์6 ทิศ จาํนวน 1 ชุด เป็นส่ือท่ีสร้างข้ึนใหม่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

เร่ืองทิศ 6 โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ทาํหนา้ท่ีพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะ พบวา่มีดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 

0.66-1.00 ถือวา่อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ด ้   

  3.4 แบบทดสอบเร่ืองทิศ 6 จาํนวน 1 ชุด ท่ีถูกสร้างไวใ้นกเูกิลฟอร์ม (Google Form) จาํนวน 17 ขอ้ 

โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ทาํหนา้ท่ีพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะ พบวา่มีดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.66-1.00 

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใชไ้ด้ และนาํแบบทดสอบ จาํนวน 17 ขอ้ ไปวิเคราะห์หา 1) ค่าความยาก (P) ซ่ึงได้คดัเลือก

ขอ้สอบท่ีมีค่าความยาก (P) อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80 ไว ้จาํนวน 10 ขอ้ (2) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ซ่ึงไดเ้ลือกขอ้สอบท่ีมีค่า 

อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.20-1.00 ไว ้จาํนวน 10 ขอ้ และ 3) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) มีค่าเท่ากบั 0.753 

โดยใชสู้ตร KR-20 ตามแนวคิดของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ซ่ึงมีเกณฑ์การแปลผลความเช่ือมัน่

ผา่นระหวา่ง 0.71-1.00 ถือวา่มีความเช่ือมัน่สูง 

  3.5 แบบประเมินช้ินงานการสร้างบอร์ดเกมธรรมะ จาํนวน 1 ชุด เป็นแบบประเมินรูบริคท่ีสร้างข้ึน

สาํหรับประเมินช้ินงานการสร้างแบบบอร์ดเกมธรรมของนกัเรียน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละประเด็น 4 ระดบั 

ระดบั ไดแ้ก่ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช ้1 หมายถึง ปรับปรุง ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง 

ไม่ผ่าน โดยมีผูเ้ช่ียวชาญทาํหนา้ท่ีพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ 3 ท่าน พบวา่ มีดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 

0.66-1.00 ถือวา่อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ด ้

4) การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยแบ่ง

ขั้นตอนการดาํเนินการเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  

 ระยะท่ี 1 ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธดว้ยบอร์ดเกมสาํหรับนกัเรียน ผูว้จิยั

ดาํเนินการสมัภาษณ์ครูโรงเรียนวดับวรนิเวศ จาํนวน 10 ท่าน และนาํผลการวิเคราะห์เน้ือหามาใชเ้ป็นแนวทาง 

การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพทุธดว้ยบอร์ดเกม  

 ระยะท่ี 2 พฒันากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธดว้ยบอร์ดเกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เร่ือง 

ทิศ 6 ผูว้ิจยัดาํเนินการนํา 1) แผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกมและส่ือการเรียนรู้เกม

ขุมทรัพย ์6 ทิศ ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 4 คร้ัง และประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ

เร่ืองทิศ 6 จาํนวน 10 ขอ้ แลว้นาํผลคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

 ระยะท่ี 3 ประเมินผลการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยบอร์ดเกม 

ผูว้ิจยัประเมินช้ินงานการสร้างบอร์ดเกมธรรมะของนกัเรียนท่ีไดน้าํธรรมะในเร่ืองทิศ 6 มาใชใ้นการสร้างบอร์ด

ธรรมะของตนเอง โดยใชแ้บบประเมินรูบริค ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งผา่นเกณฑต์ั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป 

5) การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี  

 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธ

ดว้ยบอร์ดเกม ผูว้จิยันาํผลการสมัภาษณ์ครูโรงเรียนวดับวรนิเวศ จาํนวน 10 ท่าน มาวเิคราะห์เน้ือหาเป็นรายบุคคล 

แลว้นาํประเด็นท่ีสาํคญัไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้บูรณาการวถีิพทุธดว้ยบอร์ดเกม 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ จากการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธดว้ย

บอร์ดเกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองทิศ 6 ผูว้ิจยันําคะแนนท่ีนักเรียนทาํแบบทดสอบเร่ืองทิศ 6 จาํนวน 10 ขอ้               

ผ่านโปรแกรม Google Form มาเทียบกับเกณฑ์ท่ีสร้างไว ้พร้อมทั้ งนําผลคะแนนทั้ งหมดไปวิเคราะห์โดย                   
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การทดสอบค่า t แบบ One Sample t-test เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และจากการท่ีให้

นกัเรียนไดน้าํธรรมะในเร่ืองทิศ 6 มาสร้างบอร์ดเกมธรรมะเป็นรายกลุ่ม จาํนวน 6 กลุ่ม ผูว้จิยัจึงนาํผลคะแนนท่ี

ไดจ้ากการประเมินช้ินงานของนกัเรียนมาเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคท่ีสร้างไว ้ 

 

ผลการวจัิย 

 จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกม สําหรับนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดับวรนิเวศ มีผลสรุปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี   

ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธดว้ยบอร์ดเกม ผูว้ิจยัดาํเนินการ

วเิคราะห์เน้ือหาสาํหรับประเด็นสาํคญัเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธดว้ยบอร์ดเกมไว้

ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้สงสัย เป็นขั้นท่ีครูให้นักเรียนศึกษารายละเอียดวิธีการเล่นบอร์ดเกม            

มาก่อนล่วงหนา้ ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต ไดแ้ก่ สร้างกติการ่วมกนั เช่น ถา้ไม่มีคาํถามจะไม่ไดพ้กัเบรก และมีการเพ่ิม

คะแนนหลงัการถามหรือตอบคาํถาม ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผสั เป็นขั้นท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ คือ 

แบ่งกลุ่มให้นกัเรียนไปสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือเตรียมการอภิปรายให้หัวขอ้ท่ีเรียน ขั้นท่ี 4 ขั้นสาํรวจ เป็นขั้นท่ีนกัเรียน

สร้างส่ือท่ีตนเองถนัดแลว้นาํเสนอในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ ขั้นท่ี 5 ขั้นสืบคน้ เป็นขั้นท่ีนกัเรียน

ตั้งประเด็นท่ีจะศึกษาแลว้ช่วยกนัสืบคน้เน้ือหาเพ่ือนาํความรู้ท่ีไดม้าแชร์กบัเพ่ือน ๆ ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญาและ

ลงข้อสรุป เป็นขั้นท่ีนักเรียนสร้างส่ือการเรียนรู้ แล้วนําเสนอในห้องเรียน และขั้นท่ี 7 ขั้นประเมินผลและ

ประยกุตใ์ช ้เป็นขั้นท่ีครูประเมินตามสภาพจริงโดยใชรู้บริค และแบบสงัเกตพฤติกรรม 

 ระยะท่ี 2 ผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธดว้ยบอร์ดเกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เร่ือง

ทิศ 6 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการนาํแผนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธดว้ยบอร์ดเกมไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย คือ 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับวรนิเวศ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 37 คน โดยใชส่ื้อการเรียนรู้เกมขมุทรัพย ์6 ทิศท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้หลกัธรรมเร่ือง

ทิศ 6 ผา่นโปรแกรม Zoom Meeting ดงัภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที ่1 การใชส่ื้อการเรียนรู้เกมขมุทรัพย ์6 ทิศ ผา่นโปรแกรม Zoom 

 

 จากภาพท่ี 1 พบวา่ ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยบอร์ดเกม ผูว้จิยัใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบเร่ืองทิศ 

6 ผ่านโปรแกรม Google form นักเรียนสามารถทาํแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ คือ 5 คะแนนข้ึนไป จาํนวน 34 คน 

และไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 3 คน และผูว้ิจยันาํคะแนนทั้งหมดไปวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า t แบบ One Sample 

t-test โดยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลสาํเร็จรูปเพ่ือหาประสิทธิภาพของผลการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธ

ดว้ยบอร์ดเกมโดยภาพรวม ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์คะแนนการทาํแบบทดสอบเร่ืองทิศ 6  

ผลการเรียนรู้ (Test) N 𝒙𝒙� S.D. t Sig. 

ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธดว้ย

บอร์ดเกม (Post Test) 

37 6.73 2.00 2.20* .03 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

จาํนวน 37 คน อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ระยะท่ี 3 ผลการประเมินผลการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยบอร์ดเกม 

ดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่2 ผลการประเมินช้ินงานการสร้างบอร์ดเกมธรรมะของนักเรียน 

กลุ่ม 
ประเดน็การประเมินช้ินงานการสร้างบอร์ดเกมธรรมะ รวม  

16 คะแนน กาํหนดเป้าหมาย ระดมความคิด สร้างต้นแบบ ทดลองเล่น 

กลุ่มท่ี 1 3 3 2 2 10 

กลุ่มท่ี 2 4 3 4 3 14 

กลุ่มท่ี 3 3 4 4 4 15 

กลุ่มท่ี 4 4 4 4 3 15 

กลุ่มท่ี 5 4 3 3 2 11 

กลุ่มท่ี 6 2 3 3 3 11 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เม่ือนําผลรวมคะแนนของแต่ละกลุ่มมาเทียบกบัเกณฑ์การตดัสินคุณภาพแลว้ 

พบวา่ กลุ่มท่ี 2 ได ้14 คะแนน กลุ่มท่ี 3 ได ้15 คะแนน กลุ่มท่ี 4 ได ้15 คะแนน ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินอยูใ่น

ระดบัคุณภาพดีมาก ส่วนกลุ่มท่ี 1 ได ้10 คะแนน กลุ่มท่ี 5 ได ้11 คะแนน กลุ่มท่ี 6 ได ้11 คะแนน ซ่ึงผ่านเกณฑ์

การประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพดี สรุปโดยภาพรวมของนกัเรียนทั้ง 6 กลุ่ม สามารถสร้างบอร์ดเกมธรรมะไดต้าม

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้โดยทุกกลุ่มมีคะแนนผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีผูว้จิยัไดก้าํหนดไวมี้ 4 ระดบั คือ 4 หมายถึง 

ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช ้1 หมายถึง ปรับปรุง ผ หมายถึง ผา่น มผ หมายถึง ไม่ผา่น 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ตวัแปร สัมภาษณ์ครูโรงเรียนวดับวรนิเวศ และพฒันากิจกรรม               

การเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพทุธดว้ยบอร์ดเกม ผูว้จิยัจึงนาํเสนอการอภิปรายผลการวจิยัมี 3 ประเด็น ดงัน้ี 

 1. อภิปรายผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกม พบว่า 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธ 7 ขั้น ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอขอ้สงสัย              

ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผสั ขั้นท่ี 4 ขั้นสาํรวจ ขั้นท่ี 5 ขั้นสืบคน้ ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญาและลงขอ้สรุป 

และขั้นท่ี 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช ้เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มและ

บรรยากาศท่ีเป็นกลัยาณมิตร เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมุ่งศึกษาแกปั้ญหาหรือแสวงหาความรู้อยา่งเหมาะสมอยา่ง
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เป็นองค์รวม เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านด้วยวิถีวฒันธรรมแสวงหาปัญญาผ่านระบบไตรสิกขา                              

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมชาย บุญสุ่น (2562) ท่ีศึกษาการจดัการศึกษาตามแนวพทุธจิตวทิยาในโรงเรียนวิถี

พุทธ พบวา่ 1) กระบวนการการจดัการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานมี 4 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ดา้นกายภาพ              

มีพระพุทธรูป บรรยากาศร่มร่ืน สะอาด สงบ ปลอดอบายมุข ดา้นกิจกรรมพ้ืนฐานของวิถีชีวติประกอบดว้ยรักษา

ศีล 5 ยิม้ง่าย ไหวส้วย กราบงาม ขั้นท่ี 2 ดา้นการเรียนการสอน มีการบูรณาการหลกัพระพทุธศาสนาสู่การจดัการ

เรียนการสอน ขั้นท่ี 3 ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์มีการเรียนการสอนอยา่งกลัยาณมิตร และขั้นท่ี 4 ดา้นการบริหาร 

คือ การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และชุมชนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ และรูปแบบการจดัการศึกษาตามแนว

พทุธจิตวิทยาในโรงเรียนวถีิพทุธ คือ การจดัการเรียนการสอนโดยยึดหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาภายใตก้ารมี

ส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชนอยา่งเป็นกลัยาณมิตรโดยมีไตรสิกขาเป็นกระบวนการผ่านบา้น วดั โรงเรียน และ

นาํมาบูรณาการเพ่ือนําไปสู่การท่ีเด็กเป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภูเวียง  

วงศ์แสงเดือน และคณะ (2561) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนการสอนแนววิถีพุทธสาํหรับโรงเรียนมธัยมศึกษานคร

หลวงเวียงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ การศึกษาการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนวิถี

พุทธโดยภาพรวมมีลกัษณะ ดงัน้ี ดา้นการจดัหลกัสูตรเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่างๆ โดยสอดแทรก    

การฝึกปฏิบติัในชีวิตจริง ดา้นการฝึกอบรมให้ครูผูส้อนเป็นกลัยาณมิตรมีเมตตา อ่อนโยน ผูส้อนมีความรู้ดีและ

สอนเก่ง ผูส้อนมีการเลือกใชว้ิธีการสอนหลากหลายรูปแบบท่ีดีต่อนักเรียน ดา้นการจดัการเรียนการสอนเน้นท่ี

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในกระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐานสร้างองคค์วามรู้ ในการสร้างสรรคใ์ชโ้ครงงานรวมกลุ่มเนน้

การปฏิบติั แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาจากแหล่งเรียนรู้ ดา้นกิจกรรมส่งเสริมความสนใจของเด็ก ช่วยให้เด็กเกิด

ความเขา้ใจบทเรียน ช่วยส่งเสริมทกัษะ ปลูกฝังความรับผิดชอบ และส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การเรียนรู้

ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาด้านส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกับ

สถานท่ีเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในหอ้งเรียน 

 2. อภิปรายผลการวิจัยการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกมท่ีส่งเสริม                

การเรียนเร่ือง ทิศ 6  พบวา่ ส่ือการเรียนรู้เกมขุมทรัพย ์6 ทิศ ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน เพราะผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นคุณค่าของ

หลกัธรรมกบัทั้งบอร์ดเกมเป็นส่ิงท่ีเยาวชนกาํลงัใหค้วามสนใจอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้น ส่ือการเรียนรู้น้ีจึงผสมผสาน

ทั้งความรู้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาผ่านการลงมือปฏิบติั พร้อม

ทั้งไดน้าํสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนัมาใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เม่ือไดส้ะทอ้น

ผลหลงัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทาํแบบทดสอบเร่ืองทิศ 6 จาํนวน 10 ขอ้ ในโปรแกรม Google 

Form พบวา่ นักเรียน จาํนวน 37 คน มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 34 คน และไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 3 คน                

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของขนิษฐา พนัธ์ุยิม้ (2561) ท่ีศึกษาการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ในการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา พบว่า 

ปัญหาการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูคณิตศาสตร์ ซ่ึงครูมีปัญหาท่ีพบอยู่ในระดับมาก คือ                       

ดา้นนกัเรียนและดา้นบริบทในชั้นเรียน โดยประเด็นท่ีพบมากท่ีสุด คือ เร่ืองความพร้อมดา้นทกัษะกระบวนการ

เรียนและการทาํช้ินงาน และประเด็นจาํนวนนกัเรียนต่อหน่ึงชั้นเรียนท่ีมีมากเกินไปตามลาํดบั และครูมีปัญหาท่ี

พบอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นครูและดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร โดยประเด็นท่ีพบมากท่ีสุด คือ เน้ือหา

คณิตศาสตร์ท่ีตอ้งสอนมีมากและขาดงบประมาณสนับสนุนการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงสําหรับครู

ตามลาํดับ และแนวทางการแก้ไขปัญหามี 4 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านนักเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ครูใช ้                

การประเมินแบบรายบุคคลกับนักเรียนในกลุ่มท่ีมีปัญหาเพ่ือให้คาํแนะนํารายบุคคลและหาทางแก้ไขปัญหา
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ร่วมกบันกัเรียน 2) ปัญหาดา้นบริบทในชั้นเรียน แนวทางแกไ้ขปัญหา คือ ครูไดแ้จง้ให้หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์จดัหาครูคณิตศาสตร์ใหเ้พียงพอต่อจาํนวนนกัเรียน 3) ปัญหาดา้นครู แนวทางแกไ้ขปัญหา คือ ครูปรับใช้

วิธีการประเมินให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหามากข้ึน และ 4) ปัญหาดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 

แนวทางแกไ้ขปัญหา คือ ครูของบประมาณจากผูบ้ริหารในการจดัทาํส่ือการประเมินการเรียนรู้และในการเขา้ร่วม

อบรมเก่ียวกบัการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง และเม่ือนาํคะแนนไปวเิคราะห์โดยการทดสอบค่า t แบบ One 

Sample t-test โดยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลสําเร็จรูป พบวา่ ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธ

ดว้ยบอร์ดเกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองทิศ 6 ของนกัเรียน มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปรินทร์ ทองเผือก (2561) ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน

เศรษฐศาสตร์โดยใชเ้กมจาํลองสถานการณ์ท่ีมีต่อการเรียนรู้เร่ืองการเงินของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ 

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์โดยใช้เกมจําลองสถานการณ์มีค่าเฉล่ียของคะแนน                  

การเรียนรู้เร่ืองการเงินหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีค่าเฉล่ียของคะแนน

การเรียนรู้เร่ืองการเงินในทุกองค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ความรู้และความสามารถทางการเงิน 2) เจตคติทางการเงิน              

3) แนวโนม้ของพฤติกรรมทางการเงินหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 3. อภิปรายผลการวจิยัเก่ียวกบัการประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธดว้ยบอร์ด

เกม พบวา่ นักเรียนสามารถนาํหลกัธรรมในเร่ืองทิศ 6 มาสร้างเป็นบอร์ดเกมธรรมะตามขั้นตอนการออกแบบ

บอร์ดเกมไดจ้ริง โดยสามารถทาํคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพดีข้ึนไป ผูว้ิจยัไดป้ระเมิน

ช้ินงานการสร้างบอร์ดเกมธรรมะเหล่านั้ นตามสภาพจริง ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีได้ผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนไดแ้สดงความรู้ความสามารถท่ีแทจ้ริงออกมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุพิน     

อินทะยะ (2561) ท่ีศึกษาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัและการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชแ้ฟ้ม

สะสมงานในรายวิชาภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัไดรั้บ              

การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานในรายวิชา

ภาษาไทยสาํหรับครูประถมศึกษา 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (83.07) และสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้(ร้อยละ 

70) ร้อยละ 13.07 ระดบัคุณภาพของแฟ้มสะสมผลงานของนกัศึกษาท่ีประเมินโดยตนเองเพ่ือนและครูในภาพรวม

มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก (�̅�𝑥= 4.51) และนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเป็นไปในเชิงบวก และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของขนิษฐา พนัธ์ุยิม้ (2561) ท่ีศึกษาการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการประเมิน

การเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา พบวา่ ครูท่ีทาํการประเมิน

การเรียนรู้ตามสภาพจริงส่วนใหญ่มอบหมายให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ท่ีทา้ทายความสามารถเพ่ือให้

นกัเรียนฝึกทกัษะเพ่ิมเติม และใชก้ารทดสอบ และการตรวจการบา้นท่ีไดม้อบหมาย โดยครูคณิตศาสตร์มากกวา่ 

179 คน มีการประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และครูคณิตศาสตร์มากกว่า 235 คน เปิดโอกาสให้นักเรียนมี              

ส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ และใชเ้กณฑก์ารประเมินผลงานหรือการปฏิบติังานของนกัเรียนแบบรูบริค  
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ข้อเสนอแนะ 

 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะอนัเน่ืองมาจากการคน้พบระหวา่งการทาํวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ข้อเสนอสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1.1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวถีิพุทธดว้ยบอร์ดเกม 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างศรัทธา

และเสนอปัญหาขอ้สงสยั 2) ขั้นสงัเกต 3) ขั้นสมัผสั 4) ขั้นสาํรวจ 5) ขั้นสืบคน้ 6) ขั้นสัง่สมปัญญาและลงขอ้สรุป 

และ 7) ขั้นประเมินผลและประยกุตใ์ช ้เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง และ

ตอ้งใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนในแต่ละขั้นให้เหมาะสม ดงันั้น ครูควรศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง

บูรณาการวถีิพทุธดว้ยบอร์ดเกมในแต่ละขั้นใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอียด จะไดบ้ริหารจดัการเวลาใหเ้หมาะสมกบัการจดั

กิจกรรม และควรใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการสอนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน  

 1.2 ครูควรนาํส่ือการเรียนรู้เกมขุมทรัพย ์6 ทิศ ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โดยเนน้การมีส่วนร่วม

ของนกัเรียนใหร่้วมออกแบบบอร์ดเกมตามความสนใจท่ีใชเ้น้ือหาธรรมะท่ีความหลากหลาย 

 1.3 ครูควรนาํรูปแบบประเมินผลการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธดว้ยการประเมินช้ินงาน

แบบรูบริค (Scoring Rubric) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม โดยเนน้การประเมินช้ินงานการสร้างบอร์ดเกมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือกระตุน้ให้

นกัเรียนทุกคนไดแ้สดงความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเองออกมา 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธดว้ยบอร์ดเกม จุดสําคญัอยู่ท่ีการส่งเสริมให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ต่อไปควรทาํการวิจยัเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบบอร์ด

เกมตามความสนใจโดยใชเ้น้ือหาธรรมะท่ีหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมความทา้ทายใหก้บันกัเรียน 

 2.2 ควรทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและ                

หลงัเรียนโดยใชส่ื้อการเรียนรู้เกมขมุทรัพย ์6 ทิศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือพฒันานิทานแอนิ-เมชัน่เป็น                

ส่ือจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมความสามาสามารถด้านการฟังและการพูด 2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ

ความสามารถในการฟังและการพดูโดยใชนิ้ทานแอนิเมชัน่จดัการเรียนรู้ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของ

เด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ เด็กนกัเรียนปฐมวยั สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอบางปลามา้ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 20 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ดชันี

ประสิทธิผล และสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ไดพ้ฒันานิทานแอนิเมชัน่จดัการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยัซ่ึงผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อนิทาน

แอนิเมชัน่ทุกดา้นลว้นมีความเหมาะสมและเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผลการวเิคราะห์หาประสิทธิผลของ

การจดัใชนิ้ทานแอนิเมชัน่เป็นส่ือจดัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพดูของเด็กปฐมวยั 

จาํนวน 20 คน มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.8531 แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.8531 หรือคิดเป็นร้อยละ 

85.31  2) ผลการทดลองใชนิ้ทานแอนิเมชัน่เป็นส่ือจดัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูด

ของเด็กปฐมวยั ค่าเฉล่ียโดยรวมของคะแนนความสามารถในการฟังและการพดูของเด็กนกัเรียนหลงัการใชนิ้ทาน

แอนิเมชัน่เป็นส่ือจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.70 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.03 คิดเป็นร้อยละ 93.5 

อยูใ่นระดบั ดีมาก และผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด และผลการทดลองท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์โดยการใชนิ้ทานแอนิเมชัน่

เป็นส่ือจดัการเรียนรู้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คาํสําคญั: นิทานแอนิเมชัน่, ความสามารถดา้นการฟังและการพดู, เด็กปฐมวยั 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การพฒันาเด็กปฐมวยัมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสมองของเด็กไดรั้บการสร้างและพฒันาอยา่ง

รวดเร็ว การพฒันาเด็กในช่วงน้ีจะเป็นรากฐานสาํคญัของการเรียนรู้ และการพฒันาตลอดชีวิต ซ่ึงถา้เราปล่อยให้

เวลาอนัมีค่าน้ีผา่นไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็จะไม่สามารถเรียกกลบัคืนมาได ้เพราะการพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของ

มนุษยจ์ะเกิดข้ึนอยา่งเตม็ท่ีในช่วงปฐมวยัเท่านั้น 

ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเขา้ถึงความรู้ 

ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ือการเรียน

การสอนนั้น มีหลายประเภท ทั้ งส่ือธรรมชาติส่ือส่ิงพิมพ์ส่ือเทคโนโลยีและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีใน

ท้องถ่ิน การเลือกส่ือควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับพฒันาการและลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ดังนั้นการเลือกส่ือท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนเพ่ือให้ผูเ้รียนนั้น เขา้ใจในเน้ือหาของ

รายวชิา เป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจาก ส่ือการสอน ช่วยสร้างรากฐานท่ีเป็นรูปธรรมข้ึน ในความคิดของผูเ้รียน 

การฟังเพียงอยา่งเดียวนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งใชจิ้นตนาการเขา้ช่วยดว้ย เพ่ือใหส่ิ้งท่ีเป็น นามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมขั้น

ในความคิด แต่สาํหรับส่ิงท่ียุง่ยากซบัซอ้น ผูเ้รียนยอ่มไม่มีความสามารถจะทาํ ไดก้ารใชอุ้ปกรณ์เขา้ช่วยจะทาํให้

ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและสร้างรูปธรรมข้ึนในใจไดช่้วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนสามารถใชป้ระสาท

สัมผสัไดด้ว้ยตา หู และการเคล่ือนไหวจบัตอ้งไดแ้ทนการฟังหรือดูเพียงอยา่งเดียว อีกทั้งยงัเป็นรากฐานในการพฒันา 

การเรียนรู้และช่วยความทรงจา อยา่งถาวรผูเ้รียนจะสามารถ ประสบการณ์เดิมไปสมัพนัธ์ กบัประสบการณ์ใหม่ๆ 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1682 

ไดเ้ม่ือมีพ้ืนฐานประสบการณ์เดิมท่ีดีอยูแ่ลว้ ช่วยให ้ผูเ้รียนไดมี้พฒันาการทางความคิด ซ่ึงต่อเน่ืองเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั ทาํให้เห็นความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัส่ิง ต่าง ๆ เช่น เวลา สถานท่ีวฏัจกัรของส่ิงมีชีวิต นอกจากน้ี                  

ยงัช่วยเพ่ิมทกัษะในการฟังและเสริมสร้างความเขา้ใจในความหมายของคาํใหม่ๆ ให้มากข้ึน ไดย้ินเสียงและได้

เห็นภาพประกอบกนั (Edgar Dale, 1969)  

แอนิเมชัน่ (Animation) เป็นการทาํให้ภาพน่ิงเกิดการเคล่ือนไหว ซ่ึงทาํให้มีความน่าสนใจมากข้ึนใน

เด็ก และผูใ้หญ่ และยงัรวมถึงคนทุกเพศทุกวยั ซ่ึงมนุษยเ์รามกัเลือกท่ีจะมองรูปภาพหรืออะไรท่ีมีสีสันก่อนมอง

เน้ือหาเสมอ แอนิเมชัน่นั้นไดเ้ขา้มามีบทบาทกบังานหลายๆดา้น ซ่ึงแต่ละองคก์รและหน่วยงานก็นาํไปประยกุต ์

ใชใ้นงานหลายๆ ประเภท และในการจดัทาํส่ือการเรียนการสอน ก็ไดห้ันมาใชง้านแอนิเมชัน่ในการผลิตมากข้ึน 

แอนิเมชัน่สามารถอธิบายเร่ืองราวท่ีซับซอ้น เขา้ใจยากให้เราเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เพราะส่ือแอนิเมชัน่มีความน่ารัก

สดใส ในตวัของมนัเองอยูแ่ลว้ มีทั้งภาพ เสียง เป็นองคป์ระกอบหลกั แต่เราก็จะไม่ท้ิง การใส่ตวัหนงัสือเขา้ไป 

เพ่ือเสริมทกัษะ ทั้งดา้นการฟัง การอ่าน และการมองเห็นภาพ ไปพร้อมๆ กนั ซ่ึงสามารถประยกุตรู์ปแบบการใช้

งานใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (พจน์ศิรินทร์ ลิมปินนัทน์, 2553) 

จากส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด แสดงใหเ้ห็นวา่การเลือกส่ือการสอนและการนาํส่ือการสอนมาใชป้ระกอบ 

การสอนนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัมาต่อการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเพราะการใชส่ื้อประกอบการ สอนจะช่วย

ให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการในการเรียนรู้ในเน้ือหานั้นๆ มากข้ึนและมีความเขา้ใจมากข้ึน สามารถเรียบเรียงความรู้ท่ี

ไดรั้บและจดจาํ ไดอ้ยา่งดีสามารถนาํไปต่อยอดในระดบัขั้นท่ีสูงต่อไปไดด้ว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดส้นใจท่ีจะศึกษา    

ผลจากการใชส่ื้อแอนิเมชัน่มาใชป้ระกอบการสอนใหแ้ก่นกัเรียน โดยใชแ้อนิเมชัน่ทาํเป็นนิทานข้ึนมา ผูว้จิยัจึงได้

แนวคิดการสอนโดยนาํส่ือแอนิเมชัน่ มาประกอบการสอนเพ่ือผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจและเกิดการจดจาํ ไดโ้ดยไม่ยาก

เน่ืองจากส่ือแอนิเมชัน่นั้น ประกอบดว้ยภาพเคล่ือนไหวและเสียง ทาํให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนมากข้ึน               

สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้ห็น เขา้กบัเน้ือหาท่ีเรียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหานั้นๆ อยา่งแทจ้ริงอีกทั้ง

เป็นการแกปั้ญหาเร่ืองการ ท่องโดยปราศจากความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน ซ่ึงเป็นสาเหตาํให้ผูเ้รียนลืมไดอ้ยา่ง

ง่ายดาย ไม่สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือพฒันานิทานแอนิเมชัน่เป็นส่ือจดัการเรียนรู้ในการส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพดู 

ของเด็กปฐมวยั 

2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูดโดยใช้นิทานแอนิเมชัน่เป็นส่ือใน              

การเรียนรู้ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของเด็กปฐมวยั 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ความหมายของนิทาน มีหน่วยงาน และนักวิชาการหลายท่าน ไดใ้ห้ความหมายของนิทานว่าหมายถึง 

เร่ืองเล่าต่อกันมาโดยใช้วาจาหรือเล่าโดยแสดงภาพประกอบ หรือการเล่าโดยวสัดุอุปกรณ์ใช้ประเภทต่างๆ 

ประกอบก็ไดเ้ช่น หนงัสือภาพ หุ่นหรือการใชค้น้แสดงบทบาทลีลาเป็นไปตามเน้ือเร่ืองของนิทานนั้นๆ แต่ เดิมมา

นิทานถูกเล่าสู่กันและกัน ด้วยปากสืบกัน มาเพ่ือเป็นเคร่ืองบันเทิงใจในยามว่างและเพ่ือถ่ายทอดความเช่ือ                   

ความศรัทธาเล่ือมใสในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นท่ียึดถือของคนแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ผูฟั้งเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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และสอดแทรกคติสอนใจ ลงไป (ประคอง นิมมานเหมินทร์,2550 )ไดใ้หค้วามหมายของนิทานวา่ หมายถึง เร่ืองท่ี

เล่ากนัต่อๆ มาจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึงโดยไม่ทราบวา่ ใครเป็นผูแ้ต่ง เช่น นิทานเร่ืองสังขท์องปลาบู่ทอง 

หรือ โสนนอ้ยเรือนงาม มีการเล่าสู่กนั ฟังจากปู่ยา่ ตายายของเรา พอ่แม่ของเรารวมทั้งตวัเราเอง ไปจนถึงลูกหลาน 

เหลนโหลนของเรา เป็นทอดๆ กนั ไปรุ่นแลว้รุ่นเล่า บางคร้ังก็แพร่กระจายจากทอ้งถ่ินหน่ึงไปสู่อีกทอ้งถ่ินหน่ึง 

เช่น นิทานเร่ืองสังขท์องอาจมีหลายสํานวนแลว้แต่ความทรงจา ความเช่ือ อารมณ์ของผูเ้ล่าและวฒันธรรมใน              

แต่ละทอ้งถ่ินจากความหมายของนิทานดงักล่าว  

ความสําคัญของนิทานดังกล่าวสรุปได้ว่า นิทานให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนานและผ่อนคลาย 

ความเครียด สร้างเสริมจินตนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว สะทอ้นใหเ้ห็น

สภาพของสังคมในอดีตในหลายๆดา้น ช่วยพฒันาเด็กทางคุณลกัษณะชีวติ พฒันาบุคลิกภาพของเด็ก พฒันาดา้น

ความรู้และสติปัญญา ทกัษะและความสามารถทางภาษา 

แอนิเมชัน่ (Animation) หมายถึง “การสร้างภาพเคล่ือนไหว” ดว้ยการนาํภาพน่ิงมาเรียงลาํดบักนัและ

แสดงผลอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ดวงตาเห็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวในลกัษณะภาพติด ตา (Persistence of Vision)                

เม่ือตามนุษยม์องเห็นภาพท่ีฉาย อยา่งต่อเน่ือง เรตินาจะรักษาภาพน้ีไวใ้น ระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3วินาที หากมี

ภาพอ่ืนแทรกเขา้มาในระยะเวลาดงักล่าว สมองของมนุษยจ์ะ เช่ือมโยงภาพทั้งสองเขา้ดว้ยกนัทาํให้เห็นเป็น

ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความต่อเน่ืองกนั แมว้่าแอนิ-เมชัน่จะใชห้ลกัการเดียวกบวิดิโอ แต่แอนิเมชัน่สามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชก้บังานต่างๆไดม้ากมาย เช่นงาน ภาพยนตร์ งานโทรทศัน์ งานพฒันาเกมส์ งานสถาปัตย ์งานก่อสร้าง 

งานดา้นวิทยาศาสตร์ หรือ งานพฒันาเวบ็ไซต ์เป็นตน้ (ทวีศกัด์ิ กาญจนสุวรรณ, 2552) แอนนิเมชนั (Animation) 

หมายถึง การสร้างภาพเคล่ือนไหว โดยการนําภาพน่ิงหลายๆ ภาพท่ีมีความต่อเน่ือง มาฉายด้วยความเร็วท่ี

เหมาะสมทาํใหเ้กิดภาพลวงตาของการเคล่ือนไหว  (ธรรมปพน ลีอาํนวยโชค, 2550)  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

                              ตวัแปรต้น                            ตวัแปรตาม 

              การจดัการเรียนรู้โดย                                                   ความสามารถในการพูดและการฟัง 

                ใช้นิทานแอนิเมช่ันเป็นส่ือการเรียนรู้                      
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

          

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

               ความสามารถในการฟังและการพดูสูงข้ึนหลงัจากเรียนรู้จากนิทานแอนิเมชัน่เป็นส่ือการเรียนรู้ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนของการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัเชิงทดลอง 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเด็กนกัเรียน ช่วงอาย ุ3-5 ปี ท่ีกาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัปฐมวยั 

ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้งหมดจาํนวน 17 

แห่ง  
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2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเด็กนักเรียน ช่วงอายุ 3-5 ปี ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ระดับ

ปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลวดัดาว อาํเภอบางปลามา้ จังหวดัสุพรรณบุรี                    

ซ่ึงเลือกมา 1 แห่ง จากเด็กนักเรียนมีพฒันาการทางภาษาท่ีล่าชา้ จากทั้งหมด 17 แห่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ไดเ้ด็กนกัเรียน จาํนวน 20 คน  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1. ส่ือจดัการเรียนรู้ดว้ยนิทานแอนิเมชัน่ เป็นนิทานการ์ตูนภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียง ท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึน จาํนวน 1 เร่ือง มีความยาวประมาณ 3-5 นาที หาค่า IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC เกิน 0.5 และ

แบบประเมินนิทานแอนิเมชัน่เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ                 

3 ท่าน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)   

2. แบบทดสอบการฟังและการพูด เป็นชุดทดสอบท่ีสร้างข้ึน เพ่ือทดสอบก่อนเรียนละหลงัเรียน

โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 แบบทดสอบความสามารถด้านการฟัง ตอนท่ี 2 แบบทดสอบ

ความสามารถดา้นการพดู หาค่า IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านมีค่า IOC เกิน 0.5  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูด้าํเนินการวิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถทางดา้นการฟังและการพูด

หลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)                          

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดด้าํเนินการต่อไป 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นการใช ้ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  

5. ผลการวจัิย 

5.1 ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์คะแนนจากผลการทดลองใช้นิทานแอนิเมชั่น เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้น               

การฟังและการพูดของเดก็ปฐมวยักบักลุ่มทดลองจาํนวน 20 คน ระหวา่งก่อนการทดลองใชแ้ละหลงัการทดลอง 

โดยใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการฟังและการพดูมีคะแนนเตม็ 20 คะแนน 

ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิผลของการจดัใชนิ้ทานแอนิเมชัน่เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและ

การพูดของเด็กปฐมวยั จาํนวน 20 คน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8531 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

0.8531 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.31 

 

ตารางที ่1  แสดงผลการประเมินความสามารถดา้นการฟังและการพดูโดยรวมโดยการใชนิ้ทานแอนิเมชัน่เป็น              

ส่ือในการจดัประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพดูของเด็กปฐมวยั 

ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง (คะแนนเตม็=20) 

ความสามารถ 

(คะแนนเต็ม) 

ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 
t Sig. 

x� S.D. x� S.D. 

ดา้นการฟัง (10) 5.80 0.77 9.40 0.68 26.911* .000 

ดา้นการพูด (10) 5.35 0.81 9.30 0.57 19.914* .000 

โดยภาพรวม (20) 11.15 1.23 18.70 1.03 33.809* .000 
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 5.2 จากการทดลองการจดัการเรียนรู้โดยใชนิ้ทานแอนิเมชัน่ในการส่งเสริมความสามารถดา้นการฟัง

และการพูดของเด็กปฐมวยั ซ่ึงดาํเนินการโดยนาํส่ือนิทานแอนิเมชัน่ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ 

และการทดลองกบักลุ่มเด็กปฐมวยั จาํนวน 20 คน ผูว้ิจยัไดน้าํคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถทางดา้น

การฟังและการพดู หลงัการจดักิจกรรมมาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ตารางที ่2  แสดงผลการประเมินความสามารถดา้นการฟังและการพดูโดยรวมโดยการใชนิ้ทานแอนิเมชัน่เป็น              

ส่ือในการจดัประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพดูของเด็กปฐมวยั 

(คะแนนเตม็=20) 

ความสามารถ

ดา้นการฟังและ

การพูดโดยรวม 

(คะแนน=20) 

ค่าเฉล่ีย 

x� 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D. 
ค่าร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

การตดัสินตามเกณฑ ์

(ร้อยละ 60) 

18.70 1.03 93.5 ดีมาก ผา่น 

           

 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียรวมของคะแนนความสามารถในการฟังและการพดูของเด็กนกัเรียนหลงัการใช้

นิทานแอนิเมชัน่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.70 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.03 คิดเป็นร้อยละ 93.5 อยูใ่นระดบั 

ดีมาก และผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด  

 

6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาเร่ืองการพฒันานิทานแอนิเมชัน่เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพูดของ             

เด็กปฐมวยั สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1. ไดพ้ฒันานิทานแอนเอชัน่เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและการพดูของเด็กปฐมวยัซ่ึงผลรวม

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อนิทานแอนิเมชัน่ทุกดา้นลว้นมีความเหมาะสมและเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด และผลการวิเคราะห์หาประสิทธิผลของการจัดใช้นิทานแอนิ-เมชั่นเป็นส่ือจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถดา้นการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั จาํนวน 20 คน มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.8531 แสดงวา่

นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.8531 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.31 

 2. ผลการทดลองใชนิ้ทานแอนิเมชัน่เป็นส่ือจดัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการฟังและ             

การพดูของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 นิทานแอนิเมชัน่เป็นส่ือท่ีมีประโยชน์และคุณค่า มีส่วนช่วย พฒันาความสามารถในการพูดและการฟัง

ของนักเรียน และเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นส่ือประกอบในการ เรียนการเรียนการสอน ดงัท่ี (อรรชนิดา หวานคง, 

2559) กล่าววา่ส่ือสภาพจริงจะช่วยแสดงให้ผูเ้รียนเห็นถึงรูปแบบวฒันธรรมของภาษาเป้าหมายชดัเจนข้ึน เขา้ถึง 

บริบทจริงท่ีพบเจอในชีวติประจาํวนั และยงัช่วยส่งเสริมใหผู้ส้อนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได ้หลากหลายมากข้ึน 

ดงัท่ี (เพญ็นภา ตลบักลางและภทัร์ธีรา เทียนเพ่ิมพนู,2562)กล่าววา่ การเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานนั้น

เป็นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงและทาํงานร่วมกบัคนอ่ืนทาํ

ให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ แล้วยงัสอดคล้องกับ (Bonwell & Eison ,1991) ท่ีได้อธิบายแนวคิดของ                     

การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วม โดยอาศยักระบวนการจดัการเรียนรู้ไดผ้า่น

เขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะ ช่วยให้นกัเรียนสามารถมองเห็นและไดย้ินซ่ึงจะนาํไปสู่การเพ่ิมความชาํนาญทางดา้น
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ภาษาพูดและภาษาเขียน ส่งเสริมการแสดงออกและการจดัลาํดบัความคิด  ช่วยกระตุน้ความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ 

พฒันาความเป็นตัวของตัวเองและทําให้มองเห็น ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกับโลกภายนอกได้ดี ทั้ งน้ี                      

ยงัสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัผลการวิจยัของ  (สุรินทร์ ฉํ่ามาก, 2553) ท่ีศึกษาการใชบ้ริบทการ์ตูนแอนิเมชัน่ใน

การสอนบทเรียน   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนโดยใชบ้ทนิทานการ

วดัและการประเมินผลการเรียนรู้และการทาํวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานแอนิเมชั่นควรจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองกัน จะทาํให้

ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถในดา้นการฟังและการพดู 

 2. ควรนาํรูปแบบของการใชนิ้ทานแอนิเมชัน่ ไปปรับใช ้ในการจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

เพ่ือสนองตอบความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูเ้รียน และเป็นการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน   

 7.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการนาํการสอนโดยใชบ้ทเรียนนิทานไปศึกษากบัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น การทาํงานร่วมกัน 

พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน เป็นตน้ 

  2. ควรเพ่ิมระยะเวลาทดลองให้มากข้ึน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพ่ือให้เวลานักเรียนปรับตวัและ

สร้างความคุน้เคยกบัแนวการสอนน้ี และนาํไปพฒันาการเรียนการสอนต่อไป  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณา แนะนาํ ช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิง่จาก ดร.ผสุดี 

กล่ินเกสร อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ไทยมา และผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.สิรินธร 

สินจินดาวงษ ์ท่ีให้ความกรุณาเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองวิชาการและระเบียบวิธีวิจยั อนุเคราะห์และอาํนวยความสะดวก

ในดา้นต่างๆ ซ่ึงผูจ้ยัรู้สึกซาบซ้ึงและเป็นพระคุณอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบเล่มสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีท่านได้ให้ความกรุณามาเป็น

กรรมการสอบเล่มสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการทุกท่านไดมี้เมตตาช่วยให้คาํแนะนาํและช้ีแนะแนวทางแกไ้ขท่ี

สามารถนาํไปปรับใชไ้ดจ้ริง 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์เท่ากบั 80/80                   

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกบัการสอนแบบปกติ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ายางวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนักเรียน 5 ห้องเรียน ทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะและกลุ่มควบคุม 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 การสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ (1) แบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร (2) แผนการจดัการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา

คณิตศาสตร์ ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้ งฉบับ เท่ากับ 0.77 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย                

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั  

ผลการวิจยัพบว่า (1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร เท่ากับ 

82.33/ 83.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05                 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

คาํสําคญั : ผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์, การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ, 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) Post-

test 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 อธิบายวา่ วิชา คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญั

ยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตดัสินใจแกปั้ญหาและ

นําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมนอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาด้าน

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละศาสตร์ อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติช่วยพฒันาคุณภาพชีวติให้

ดีข้ึนและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 : 56) 

การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้น มีความแตกต่างกันไปตามสภาพและ

ลกัษณะของนักเรียน จึงไม่มีวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดในทุกวิชา (สมจิต สวธนไพบูลย,์ 2535,               

หน้า 24) ครูผูส้อนมีหน้าท่ีให้คาํปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหา การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเป็น                

ส่ือการเรียนรู้ จึงเป็นกลยุทธ์อยา่งหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว เพราะแบบฝึกทกัษะมีคาํถามหลายรูปแบบ 

ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดในการหาคาํตอบ เป็นการสนองตอบต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล การทาํ

แบบฝึกทกัษะนักเรียนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัในทนัที ทาํให้นักเรียนเกิดความมัน่ใจในการเช่ือมโยงความรู้ใน

การแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้(สมบูรณ์ พรมทา้ว, 2547, หนา้ 22 -23) 

การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมายงัไม่บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลกัสูตรเพราะบงัเกิด

ขอ้บกพร่องในกระบวนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเกิดจากปัญหาดา้นเน้ือหาวชิา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีไม่

เหมาะสมกบัเน้ือหา และรูปแบบวธีิการสอนของครู ท่ีสอนตามตวัอยา่งในหนงัสือแลว้ให้นกัเรียน ทาํแบบฝึกหดั

มากๆ (ยพิุน พิพิธกุล, 2539, หน้า 276) ดงันั้น การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพและ                 
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มีประสิทธิภาพดว้ยการจดัการเรียนรู้ในแบบเดิมๆ ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนเขา้ใจและจดจาํเน้ือหาใหไ้ดม้ากๆ นั้น จึงเป็น

เร่ืองท่ียาก ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นวา่ควรจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้กิดการคิดตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้             

มีกระบวนการหาคาํตอบอยา่งเป็นระบบ และมีการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การแกปั้ญหา ในดา้นอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

จากดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ รวมทั้งจากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการใช้

แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ท่ีมีผูศึ้กษาทาํวิจยัไว ้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกบัการสอนแบบปกติ 

ดว้ยความมุ่งหวงัวา่การใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ท่ีสร้างข้ึนนั้นจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่ง

มีเหตุผล เช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้และเพ่ือนาํ

ผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการพฒันานักเรียนทาํให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีดีข้ึนในโอกาสต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ายางวทิยา ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์เท่ากบั 80/80 

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร               

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ายางวทิยา ระหวา่งการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกบัการสอนแบบปกติ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แบบฝึกทกัษะ 

 งานหรือกิจกรรมท่ีครูสร้างข้ึน โดยมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกใหน้กัเรียน

มีความรู้ความเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน และช่วยฝึกทกัษะต่างๆ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง  อาจจะให้

นกัเรียนทาํแบบฝึกขณะเรียนหรือหลงัจากจบบทเรียนไปแลว้ก็ได ้

 การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะ 

 ตวัเลขท่ีกาํหนดนั้น หมายถึง E1/E2 โดยตวัเลขนั้นการกาํกาํหนดข้ึนอยู่กบัผูว้ิจยัเป็นคนกาํหนด 

โดยท่ี E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (กระบวนการในท่ีน้ี คือ กระบวนการ การจดัการเรียนการสอน

ระหวา่งเรียนทั้งหมด โดยคิดจากคะแนนหลงัเรียนของแต่ละหน่วย บท ของแต่ละเร่ือง) และ E2 คือ ประสิทธิภาพ

ของผลลพัธ์ (ผลลพัธ์ในท่ีน้ีหมายถึง หลงัจากผูเ้รียน เรียนจบกระบวนการ โดยคิดคะแนนจากหลงัเรียน ไดม้าจาก

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ) 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะทาํให้นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ

สามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพทุธิพิสยั ดา้นจิตพิสยั และดา้นทกัษะพิสยั 
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ E1 / E2  เท่ากบั  80/80  

 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร สูงกวา่การเรียนแบบปกติ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ายางวิทยา ภาคเรียนท่ี 1               

ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 5 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 170 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ายางวทิยา ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2564 โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (cluster random sampling) จากนกัเรียน 5 ห้องเรียน ทาํการสุ่มอยา่ง

ง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

และกลุ่มควบคุม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 การสอนแบบปกติ 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร  สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 5 เล่ม 

2) แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ 

  2.1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น

สองตวัแปร สาํหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 6 แผน 

  2.2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติวชิาคณิตศาสตร์ จาํนวน 6 แผน 

 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

ชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

 

 

 

 
วิธีการสอน 

      1. การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ วชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสอง

ตวัแปร 

      2. การสอนแบบปกติ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1) สุ่มตวัอย่างนกัเรียน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนกัเรียน  

5 ห้องเรียน ทาํการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 

การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะและกลุ่มควบคุม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 การสอนแบบปกติ 

 2) ทาํการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pre-test) ก่อนการจดัการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนกบันกัเรียน             

ทั้งสองกลุ่ม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 3) ดําเนินการจัดการเรียนรู้ โดยผู ้วิจัยเป็นผู ้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้ งสองกลุ่ม                     

ดว้ยเน้ือหาเดียวกนั และใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้เท่ากนั คือ กลุ่มละ 6 คาบ 6 แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4) ทําการทดสอบหลังเรียน (post-test) เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามท่ีกาํหนดกับนักเรียน                

ทั้งสองกลุ่ม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 5) ตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นาํผลคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน

ต่อไป 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะ ตามเกณฑ ์80/80 โดยการหาค่า (E1 / E2) 

 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ 

สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x�) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยใช ้t-test Dependent sample 

 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรท่ีเรียน

ดว้ยแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์กบัการสอนแบบปกติ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x�) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้t-test Independent sample 

 

5. ผลการวจัิย 
 

ตารางที ่1  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ายางวทิยา 

การหา

ประสิทธิภาพ 

จาํนวน 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (80 

คะแนน) 

ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

(30 คะแนน) 

นกัเรียน คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ (E1) คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ (E2) 

รายบุคคล 3 56.33 70.42 23.33 77.78 

กลุ่มเลก็ 9 62.56 78.19 24.22 80.74 

กลุ่มใหญ่     30 65.87 82.33 25.10 83.67 
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 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีนําไป

ทดลองกับนักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 70.42/ 77.78 หลังจากนั้นผูว้ิจัยได้นําแบบฝึกทักษะวิชา

คณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มาปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํไปทดลองหาประสิทธิภาพใน

กลุ่มนักเรียน จาํนวน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.19/ 80.74 ผูว้ิจัยทําการปรับปรุงแบบฝึกทักษะวิชา

คณิตศาสตร์อีกคร้ัง และนาํไปทดสอบหาประสิทธิภาพในกลุ่มนกัเรียน จาํนวน 30 คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 

82.33/ 83.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80  

 

ตารางที ่2  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (post-test) เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ายางวทิยา ระหวา่งการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกบั                

การสอนแบบปกติ 

วธีิการสอน N x� SD df t Sig 

สอนโดยแบบฝึกทกัษะ 47 22.55 3.49 92 6.23* .00 

สอนแบบปกติ 47 18.09 3.46 

 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระหวา่งการสอนโดยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์กบัการสอน

แบบปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการสอนโดยแบบฝึกทกัษะ 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า (x� = 22.55, SD = 3.49) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ (x� = 18.09,                     

SD = 3.46) 

 

6. อภิปรายผล  

 การวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ ผูว้ิจยัแยก

ประเด็นอภิปรายผลออกเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.33/ 83.67 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์

ประสิทธิภาพท่ีกาํหนดไว ้คือ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะ              

ท่ีมีกระบวนการในการออกแบบและพฒันาอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมจากการศึกษา เอกสาร แนวคิดทฤษฏี และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะ จากนั้น

ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช 

2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 5 เล่ม เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัเวลาและ

ลกัษณะของผูเ้รียน โดยเรียงลาํดบัขั้นของเน้ือหาจากง่ายไปยาก อีกทั้งยงักาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ผ่านการประเมินความสอดคลอ้ง

จากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ถวลัย ์มาศจรัส (2550, หนา้ 19) ท่ีกล่าววา่ หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ 

ท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นต้องมีลักษณะ ดังน้ี 1) สร้างแบบฝึกทักษะให้มีความสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา และ

พฒันาการของนักเรียนตามลาํดบัขั้นของการเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะท่ีดีตอ้งอาศยัรูปภาพในการจูงใจและดึงดูด

นักเรียน และควรเรียบเรียงเน้ือหาจากง่ายไปยาก 2) มีจุดประสงค์ท่ีแน่นอนวา่จะฝึกทกัษะดา้นใดของนักเรียน               

3) ตอ้งคาํนึงถึงความสามารถระหวา่งบุคคลของกลุ่มนกัเรียนดว้ย 4) แบบฝึกทกัษะท่ีดีตอ้งมีคาํช้ีแจงง่ายๆ สั้นๆ  
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ท่ีนักเรียนอ่านแลว้เขา้ใจและทําแบบฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง 5) แบบฝึกทักษะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครูต้องทํา                  

การพิจารณาใหร้อบคอบ ทดลองทาํดว้ยตวัเองเสียก่อน อยา่ใหมี้ขอ้ผิดพลาด 6) ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะแต่ละ

คร้ังตอ้งมีความเหมาะสมกบัเวลาและช่วงความสนใจ และ 7) แบบฝึกทกัษะควรมีหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหเ้กิด

การเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน  

เม่ือผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน 

และผ่านการทดลอง (try-out) เพ่ือหาประสิทธิภาพ ถึง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนรายบุคคลนาํไปทดลองกบันกัเรียน 

3 คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 70.42/77.78 หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาใหส้มบูรณ์

ข้ึนก่อนนาํไปทดลองหาประสิทธิภาพในกลุ่มเล็ก นกัเรียนจาํนวน 9 คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 78.19/80.74 

ซ่ึงยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ผู ้วิจัยจึงทําการปรับปรุงพัฒนาอีกหน่ึงรอบก่อนนําไปทดสอบหา

ประสิทธิภาพในกลุ่มใหญ่ นกัเรียน จาํนวน 30 คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.33/83.67 คือ ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้สอดคลอ้งกับ

การศึกษาของ กชพร ฤาชา (2555, หนา้ 65) ท่ีพบวา่ แบบฝึกทกัษะเร่ืองพ้ืนฐานทางเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 91.33/82.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทิชากร ทองระยบั (2558, หนา้ 90 พบวา่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ือง เวลา 

โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เท่ากบั 77.35/77.27 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์75/75 

ท่ีตั้งไว ้ มีองค์ประกอบท่ีครบถว้นสมบูรณ์ มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย              

ทาํให้ผูเ้รียนมองเห็นขอ้บกพร่องของตนเองไดท้นัที เพ่ือนาํขอ้มูลไปปรับปรุงแกไ้ข ฝึกฝนจนสามารถพฒันา

ความรู้ ความเขา้ใจของตนเองตลอดไป 

 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะวิชา สูงกวา่การสอน

แบบปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงให้เห็นว่า แบบฝึกทักษะวิชา สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ ช่วยให้ครูผูส้อน

สามารถถ่ายทอดเน้ือหา และประสบการณ์ อีกทั้งยงัฝึกทกัษะให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหา ฝึกฝนจนเกิด

ความชาํนาญ อีกทั้งยงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ช่วยในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัสนองต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างระหวา่งบุคคลของ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อนงพนัธ์ ใบสุขนัธ์ (2551, หนา้ 33) กล่าวไวว้า่ แบบฝึกทกัษะคือส่ือการสอนท่ีครู

สร้างข้ึนเพ่ือใชฝึ้กทกัษะของผูเ้รียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจจนก่อเกิดเป็นทกัษะสูงสุด 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จุรีย ์

ธรรมแงะ (2552, บทคัดย่อ) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณ และการหารจาํนวนเต็ม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ ์ 

ธนพล ศักด์ิศรีท้าว (2558, บทคัดย่อ) ผลการศึกษาทําให้ทราบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ืองความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ดว้ย

ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีมีผูศึ้กษา

เก่ียวกบัการสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะไวอ้ย่างหลากหลาย แสดงให้เห็นว่า แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ 

เป็นส่ือการเรียนการสอนอีกประเภทหน่ึงท่ีช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึน ส่งผลให้

นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1) ควรนาํรูปแบบการสร้างและการพฒันานวตักรรมน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัวิชาอ่ืน หรือเน้ือหาอ่ืนๆ 

เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนบนพ้ืนฐานของ              

ความพร้อมและความแตกต่างของผูเ้รียน เพ่ือผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะท่ีจาํเป็น เช่น ทกัษะการทาํกิจกรรมกลุ่ม ทกัษะ

ดา้นการคิด ตลอดจนทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งกวา้งขวาง 

 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์               

สูงกวา่การสอนแบบปกติ สะทอ้นให้เห็นภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนของครูในสถานการณ์ท่ีสอนแบบ

ปกติทัว่ไป ดงันั้น ครูจึงควรนาํวธีิการท่ีคน้พบจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะดงักล่าวไปปรับปรุง และพฒันา 

หรือออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1) พบวา่ยงัขาดการหาประสิทธิผลของการใชแ้บบฝึกทกัษะ และการประเมินผลความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ีครอบคลุม จึงควรหา

ประสิทธิผลของแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ และประเมินผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้

แบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ 

2) ควรพฒันาแบบฝึกทกัษะและการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ 

เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอกราบของพระคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบ                    

ความเท่ียงตรงของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แผนการจัด                

การเรียนรู้ รวมทั้งใหค้าํแนะนาํ เพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํสารนิพนธ์ฉบบัน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนท่ายางวิทยา ท่ีช่วยเหลือให้ความร่วมมือและ

อาํนวยความสะดวกในการทดลองอยา่งดียิง่ 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพ่ือนๆ ท่ีเป็นกาํลงัใจให้ความช่วยเหลือ ให้ฟันฝ่า

อุปสรรคต่างๆ รวมถึงการสนบัสนุนในการทาํสารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จดว้ยดี  
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บทคัดย่อ 

 บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการ

ทางประวติัศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองวิธีการทาง

ประวติัศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมเป็นฐานเคร่ืองมือวิจยั ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพ และ แบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้มีค่าความเช่ือมั่นท่ี .56 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร จาํนวน 36 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ (t) ร้อยละหรือเปอร์เซ็น (Percentage) และ การใชก้ารหาประสิทธิภาพ (E1/E2)                

ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 

เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (E1/E2) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากบั 

85.87/85.19 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนของการทดสอบก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า คะแนนทดสอบ

หลงัจากเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 (t=16.37; p < .05)  

 

คาํสําคญั: การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานผลการเรียนรู้ 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมนั้น มุ่งพฒันานกัเรียนทุกคนใหเ้ป็นผูท่ี้มี ความรู้ 

ความเขา้ใจ มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการ

ดาํรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรคโ์ดยมุ่งเนน้นกัเรียน

เป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551) ทั้ งน้ีสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กําหนดยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรุงเทพมหานคร ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2563) ท่ีระบุถึงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบุไวใ้นยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ โดยมีเป้าประสงค์ท่ีว่า นักเรียน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  มีการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีวดัด้วย

จํานวนโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้ งแต่ระดับ 3ข้ึนไป (สํานักยุทธศาสตร์

การศึกษา, 2559) 

โครงการพฒันาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเป็นโครงการท่ีเนน้การพฒันาระบบคุณภาพภายในการสร้าง

ผูน้าํทางวิชาการการแลกเปล่ียนการเรียนรู้การพฒันาองคค์วามรู้สู่การสร้างนวตักรรมทางการบริหารและการจดั 

การเรียนรู้โดยโครงการพฒันาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนมีวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาคุณภาพโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ดว้ยระบบเครือข่ายโรงเรียนท่ีย ัง่ยนื เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวชิาการท่ีสามารถแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกนั และ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร มีผูน้าํทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ (ฝ่ายการศึกษาสาํนกังานเขต

บางเขน, 2563)ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาทางกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเครือข่ายสงักดั

สาํนกังานเขตบางเขนไดด้าํเนินการตามนโยบายโครงการพฒันาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี จากการประชุม 

เครือข่าย ผูว้ิจัยในฐานะหัวหน้าผูป้ระสานงานโรงเรียนเครือข่ายสังกัดสํานักงานเขตบางเขนของกลุ่มสาระ                 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1699 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการมุ่งเนน้ให้โรงเรียนเครือข่ายมี

ผลงานเชิงวิชาการ โดยสนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระไดน้าํผลงานเชิงวชิาการในรูปแบบของส่ือการเรียนรู้

ไปใชพ้ฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในสถานศึกษาของตนเอง และ ผลกัดนัให้ครูในกลุ่มสาระผลิตส่ือการจดั 

การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือนาํมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัในงานจดันิทรรศการวิชาการเครือข่าย (โรงเรียน

ประชาภิบาล, 2563) 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของโครงการพฒันาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนท่ีวา่ดว้ย เร่ือง การพฒันา

คุณภาพโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครดว้ยระบบเครือข่ายโรงเรียนท่ีย ัง่ยืนและเครือข่าย โรงเรียนมีผลงานเชิง

วิชาการท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัผูว้ิจยัจึงทาํการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ เพ่ือคน้หามาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ี

เหมาะสมในการจดัทาํผลงานวิชาการในรูปแบบของส่ือการจดัการเรียนรู้ และศึกษาแนวทางการจดัทาํผลงาน

วิชาการในรูปแบบของส่ือการการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวให้ประสบผลสาํเร็จ โดย ณรงค ์พ่วงพิศ และวฒิุชยั มูลศิลป์, 

(2560) ไดก้ล่าววา่การจดัเน้ือหาสาระการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในปัจจุบนัการสอนวิชาประวติัศาสตร์ไม่ไดเ้น้น

การท่องจาํหรือใหเ้รียนรู้เร่ืองราวประวติัศาสตร์เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 

ได้อย่างมีเหตุผลเช่ือถือได้ โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์อีกทั้ งอริยาภรณ์ ขุนปักษี, (2561) ได้กล่าวถึง                        

ชุดกิจกรรมไวว้า่เป็นนวตักรรมทางการศึกษาเพ่ือใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยใหมี้เน้ือหาสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี

ผูเ้รียนตอ้งการจะเรียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึนวางแผนกาํหนดเป้าหมายวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้เพ่ือให้

ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และปฏิบติักิจกรรมเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองนอกจากน้ีงานวิจยัท่ีผ่านมาการสอนโดยใช้

กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) Padmavathi (2013) ไดก้ล่าวไวว้า่เป็นการจดักระบวนการสอนท่ีเนน้

การทาํกิจกรรมและลงมือปฏิบติัของผูเ้รียนเป็นหลกั หลกัการเรียนท่ีสําคญัเพ่ือให้นักเรียนไดเ้กิดทกัษะต่างๆ                

ผ่านการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนไดค้น้ควา้ดว้ยตนเองไดใ้ชก้ระบวนการคิดแกไ้ขปัญหาต่างๆ เกิดการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์การเรียนรู้ และสามารถตกผลึกความรู้จากการเรียนการสอนเร่ืองนั้นๆ ดว้ยตวัผูเ้รียนเอง ซ่ึงจะแตกต่าง

จากการนัง่เรียนแบบฟังบรรยาย แบบการเป็นผูรั้บ การเรียนโดยผา่นกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในระยะ

ยาวและเรียนรู้อย่างมีความสุขซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางจดัการเรียนการสอนของ Haq (2016) แห่งมหาวิทยาลยั

นอร์ทเทิร์น (Northern University Pakistan) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาโดยใชกิ้จกรรมเป็น

ฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ว่า กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า                  

การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มท่ีเรียนโดยกิจกรรมเป็นฐานสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยวธีิแบบปกติ 

 จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษานโยบายแนวคิดทฤษฎีและการศึกษางานวิจยัทั้ งในประเทศและต่างประเทศ              

ดงัเหตุผลทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมานั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 

เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถพฒันาผลการเรียนรู้ในรายวิชาประวติัศาสตร์

ตามเป้าประสงคท่ี์วา่นกัเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนตามเกณฑท่ี์กาํหนด และ 

โรงเรียนเครือข่ายสังกดัสํานกังานเขตบางเขน มีผลงานเชิงวิชาการท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ิมเติม               

ไดใ้นท่ีสุด 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สําหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

ก่อนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวธีิการทาง

ประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์แนวคิดในการสร้างชุดกิจกรรมมาใชเ้ป็น

ขั้นตอนการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) ช่ือกิจกรรมจะเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของชุดกิจกรรมการเรียนรู้                   

2) คาํช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรม 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) ใบความรู้ 6) ใบกิจกรรม                   

7) ใบเฉลยกิจกรรมเฉลยแบบทดสอบ 8) การประเมินผล อีกทั้งไดน้าํแนวคิดทฤษฎีเทคนิคการจดัการเรียนโดยใช้

กิจกรรมเป็นฐาน (Activity based learning : ABL) ท่ีผูว้จิยัสงัเคราะห์ออกมาเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมเป็นฐาน 4 ขั้นรวมทั้งผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงวิธีการศึกษาผลการเรียนรู้จากแนวคิดทฤษฎีมาใชเ้ป็นขั้นตอน

กระบวนการศึกษาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดแ้ก่ 1) กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยศึกษาผลการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนดา้นพทุธิพิสยั จิตพิสยัและทกัษะพิสยั 2) สร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 3) ทดสอบและเก็บรวบรวมขอ้มูล

4) วิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 5) นาํผลท่ีไดรั้บจากการทดสอบจริงของผูเ้รียนมาพิจารณาตามเกณฑ ์

ทั้งน้ีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อย่างเช่น Ceilk (2018) 

แห่งมหาวิทยาลยัเสิร์ท (Siirt University Turkey) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลของการใชกิ้จกรรมเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนและความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมคณิตศาสตร์ผลการศึกษาพบวา่

ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ทั้ งหมดทั้งมวลท่ีกล่าวมาเป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

บางส่วนท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษา 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

(2) นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6สูงกวา่ก่อนเรียน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัก่ิงทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีแผนการทดลองแบบกลุ่ม

เดียว และวดัก่อนและหลงัการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 5 โรงเรียน ทั้งหมด 706 คน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชาภิบาล 

สังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 36 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purpose Sampling) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีจาํนวน 2 ประเภท  

 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งหมด 2 ชุด ไดแ้ก่ชุดท่ี 1 รักจุงทุ่งบางเขน Bangkhen Lover ชุดท่ี 2 นกัประวติัศาสตร์นอ้ย 

A Little Historian At Bangkhen ท่ีผ่านการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ มีระดบัความเหมาะสม มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.68 และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.16 

 2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบท่ีคดัเลือกไวมี้ความเหมาะสมตามเกณฑ ์และค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบเท่ากบั .56 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการจดัการเรียนรู้ และเก็บรวบรวมกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายดว้ย

ตนเอง โดยมีลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี  

 4.4.1 รับอาสาสมคัรกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยการจดัทาํแบบสาํรวจความพร้อมของนกัเรียนในการเรียน

ออนไลน์ข้ึนเพ่ือหาอาสาสมคัรท่ีมีความพร้อมโดยผูว้ิจยัไดส่้งแบบสํารวจความพร้อมลงในช่องทางแชทกลุ่ม             

แอปพลิเคชนัไลน์ของสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ไดจ้าํนวนนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีจะทาํการทดลองเป็นจาํนวน               

36 คน และไดช่้องทางหลกัท่ีจะใชจ้ดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามความพร้อมของนกัเรียน คือ ช่องทาง

แอปพลิเคชนัไลน์ (Line) 

 4.4.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการวดัผล                       

การเรียนรู้ก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 15 นาที 

 4.4.3 ดาํเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้              

โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ือง วิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กบักลุ่มเป้าหมาย 
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ซ่ึงผูว้ิจัยได้จัดทาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาจากคาํอธิบายรายวิชา และพิจารณาว่าเน้ือหาส่วนใด

สามารถท่ีจะจดัการเรียนรู้โดยใชซ่ึ้งไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมดจาํนวน 4 แผน เป็นระยะเวลา 7 ชัว่โมง 

สําหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานประกอบดว้ย 4ขั้นซ่ึงสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ไดแ้ก่                

1) ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขา้สู่บทเรียน 2) ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 3) ขั้นท่ี 3 ขั้นนําเสนอและอภิปราย 4) ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปผล                 

การเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่3 แผนภาพสรุปขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 

  

 4.4.4 เม่ือดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ครบทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มเป้าหมาย โดยการวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้  ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 15 นาที 

 4.5การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ และตอนท่ี 2 การวเิคราะห์เพ่ือตอบคาํถามการวจิยั  

  4.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ือง

วิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยการใชก้ารหา

ประสิทธิภาพ (E1/E2) (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556) 

  4.5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 

เร่ืองวธีิการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการหา 

ค่าเฉล่ีย (x�) ค่า S.D. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติค่าที (t-test for Dependent) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือท่ีจะหาค่าหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สําหรับนักเรียน                     

ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6ผลคะแนนดังกล่าวประกอบไปด้วย คะแนนจากกิจกรรมและคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบหลงัเรียนมาวเิคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยใชสู้ตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2พบวา่ประสิทธิภาพของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์ท่ีกาํหนด ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 

 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน

ขั้นสอน

ขั้นนาํเสนอ

และอภิปราย

ขั้นสรุปผล

การเรียนรู้

กจิกรรม

เป็นฐาน 
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ตารางที ่1 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ือง วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

คะแนนประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) รวม 

(150) 

ร้อยละ 

(E1) 

คะแนนประสิทธิภาพของ

ผลลพัธ์(E2) 

เล่มท่ี 1 

(70 คะแนน) 

เล่มท่ี 2 

(80 คะแนน) 
หลงัเรียน ร้อยละ 

x� 59.36 69.44 128.81 
85.87 

12.80 
85.19 

ร้อยละ 84.80 86.81  85.19 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลงัจากนําไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตวัอยา่งใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดค้่าประสิทธิภาพของกระบวนการหรือค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนแบบทดสอบ

ทา้ยบทเรียนระหวา่งเรียน เท่ากบั 85.87 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ หรือ ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนทดสอบ

หลงัเรียนเท่ากบั 85.91 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  และค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน ขอ้ท่ี 1 

 ผูว้ิจยัไดน้าํคะแนนจากการตอบแบบทดสอบก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกบัคะแนนการตอบแบบทดสอบ

หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงผลการเปรียบเทียบแสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรม

เป็นฐาน เร่ืองวธีิการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มตวัอยา่ง N 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

t-test p-value 

x� S.D. x� S.D. 

กลุ่มทดลอง 36 7.54 1.55 12.80 1.58 16.37* 0.00 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 2 เป็นผลการเปรียบเทียบภายในกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าคะแนนของ                 

การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงพบว่าหลงัจากเรียนดว้ย               

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ นกัเรียนไดค้ะแนนทดสอบหรือผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 (t=16.37; p < .05) แสดงวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ือง วิธีการทาง

ประวติัศาสตร์ สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทาํให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียน เร่ือง วิธีการทาง

ประวติัศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                  

สูงกวา่ก่อนเรียนจริง เป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัพบวา่การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 85.87/85.19 ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ ผลการเปรียบเทียบคะแนนของการทดสอบก่อนและหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรม                    
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การเรียนรู้พบวา่ คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

(t=16.37; p < .05) 

 

7. อภิปรายผล  

 จากการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

 7.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน พบวา่ ค่าประสิทธิภาพของส่ือการสอนสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีกาํหนดอาจเป็นเพราะว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ไดร้ะบุขั้นตอน ในการเรียนรู้อยา่งละเอียดและแยกกิจกรรมท่ีเป็นความรู้

ทฤษฎีและการปฏิบติังานตามความเหมาะสมกบัผูเ้รียน เหตุผลดงักล่าวน้ี ทาํให้ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม              

การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เร่ืองวิธีการทางประวติัศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                            

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดคือไดค้่า E1/E2 ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากบั 85.87/85.19 ซ่ึงสูงกวา่

เกณฑท่ี์กาํหนด คือ 80/80 ซ่ึงมีผลทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kapfer & Kapfer (1972) ท่ีวา่ชุดการเรียนยงัเป็นรูปแบบการส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบั

ผูเ้รียนซ่ึงประกอบดว้ยคาํแนะนาํใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมท่ีเป็นผลของการเรียนรู้ และ

สอดคลอ้งกับการศึกษาของ จุณีพร ศรีวิลยั (2556) การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง หน้าท่ีพลเมืองสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีช่ือว่า “รูปแบบการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้

ประกอบเทคนิค STAD เพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5” มีค่าประสิทธิภาพ 

(E1/E2) ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เท่ากบั 90.45/89.24เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์80/80ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูง

กวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 7.2 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Activity-Based Learning : ABL หรือ กิจกรรมเป็นฐานท่ีเป็น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีเน้นลงมือปฏิบติั และก็เกิดผล                

การเรียนรู้ท่ีตามจุดประสงคท่ี์วางไวน้ั้นไดเ้กิดผลข้ึนจริง โดยเฉพาะกิจกรรมเป็นฐานทั้ง 4ขั้น ท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์ข้ึน 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความสนุกสนานผ่านกระบวนการกิจกรรมเป็นฐานในขั้นท่ี 1 

ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน และขั้นท่ี 2ขั้นสอน อีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานยงัส่งเสริมให้

นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นผา่นกระบวนการขั้น 3ขั้นนาํเสนอและอภิปราย และ ขั้นท่ี 4ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Ayotola and Ishola (2013) ท่ีวา่การเรียนรู้ท่ีเนน้กิจกรรมเป็นฐานจะช่วยใหผู้เ้รียนกลา้

ลงมือปฏิบติั กลา้คิดและกลา้แสดงออก สามารถคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ผ่านการสังเกต 

การทดลองและการลงมือทาํ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กิจกรรม

เป็นฐานเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 7.3 จากผลการเปรียบเทียบคะแนนของการทดสอบก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมเป็นฐาน เร่ืองวธีิการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน สามารถทาํ

ให้นักเรียนมีพฒันาการทางการเรียนท่ีสูงข้ึน เป็นเคร่ืองช้ีชดัว่านวตักรรมได้แก่ ส่ือ วิธีสอนท่ีครูใชใ้นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนนั้ นใช้ได้เหมาะสม ผลการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนของ                     

กลุ่มนักเรียนท่ีใกลเ้คียงกัน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ สุรีพร ศิรินามมนตรี และคณะ, (2554)                   
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือ มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 

อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กับเกณฑ์ท่ีกําหนด ร้อยละ 75

ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรพิจารณาความเหมาะสมด้านเวลาเพ่ือให้ผูเ้รียน                 

และครูผูส้อนไดเ้ตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ อยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะการสอนแบบออนไลน์ 

(2) ครูผูส้อนควรนําผลการศึกษาน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและจัดกิจกรรมการเรียน                 

การสอนในการเรียนวชิาประวติัศาสตร์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

(3) ครูผูส้อนควรศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือและลกัษณะของการดาํเนินการกิจกรรมให้

ละเอียดเพ่ือใหส้ามารถใชชุ้ดกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการส่งเสริม การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหาอ่ืนๆ ของรายวิชาประวติัศาสตร์ เพ่ือ

นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้และพฒันาประสิทธิภาพการสอน 

(2) ควรมีการศึกษาการใชส่ื้อการสอนประเภทอ่ืนๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย บทเรียน

สาํเร็จรูป หรือพฒันาเป็นแอปพลิชนับนมือถือ เพ่ือเปรียบเทียบกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 

เร่ืองวธีิการทางประวติัศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบั                    

การเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนก่อนเรียนและ                  

หลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกับการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง 

จาํนวน 5 แผน มีคุณภาพอยู่ในระดบั มากท่ีสุด แบบประเมินสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ทา้ยคาบโดยนกัเรียน 

และแบบทดสอบวดัความฉลาดทางดิจิทลั มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.79 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสกลราชวทิยานุกลู จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 160 คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย

สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบ dependent samples 

ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ (1) การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการเรียนรู้ แบบไมโครเลิร์น

น่ิง มี 6 องค์ประกอบ คือ การกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การวางแผนลาํดับเน้ือหาการสอน การทาํวิดีโอ                 

การสอนหรือแหล่งขอ้มูลสืบคน้ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การทํากิจกรรมในห้องเรียน และการวดั

ประเมินผล (2) ระดบัความฉลาดทางดิจิทลัของนักเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบั            

การเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั : ความฉลาดทางดิจิทลั, การเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น, การเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง 
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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 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO - UN) ไดก้าํหนดเป้าหมาย 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 17 ขอ้ โดยการรู้ดิจิทลัเป็นเป้าหมายยอ่ยหน่ึงในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (สาํนกังานคณะกรรมการ

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ ปี 2561 ท่ีกาํหนดผลลพัธ์ท่ี

พึงประสงคข์องการศึกษา ท่ีเน้นทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือกา้วทนัโลกยุคดิจิทลัและโลกในอนาคต และ

ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ความฉลาดทางดิจิทลั (digital intelligence) และสมรรถนะผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมรรถนะท่ี 8 การรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศ และดิจิทลั (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) ดงันั้นจะเห็นได้

วา่ทกัษะความฉลาดทางดิจิทลัเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นจะตอ้งพฒันาใหก้บัผูเ้รียนในยคุศตวรรษท่ี 21  

แต่จากผลรายงานการศึกษา DQ Impact Report 2018 ของสถาบนั DQ institute ไดท้าํการสาํรวจเยาวชน 

อายรุะหวา่ง 8-12 ปี ใน 29 ประเทศทัว่โลก พบวา่ความเส่ียงต่อความไม่ปลอดภยัทางไซเบอร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 56 

ยิง่ใชเ้วลาบนโลกออนไลน์มาก ยิง่มีความเส่ียงสูง (DQ Institute, 2018) ทั้งน้ีสาํหรับผลการสาํรวจความฉลาดทาง

ดิจิทัลของเยาวชนไทย โดยศึกษาเยาวชนไทยทัว่ประเทศ พบว่าความเส่ียงต่อความไม่ปลอดภยัทางไซเบอร์                     

มีค่าเฉล่ียร้อยละ 60 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของความเส่ียงมากกวา่ค่าเฉล่ียระดบัโลก แสดงวา่เยาวชนไทยมีความฉลาดทาง

ดิจิทลัตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัโลก (สรานนท์ อินทนนท์, 2561) สอดคลอ้งขอ้มูลการสาํรวจสถานการณ์เด็กไทยกบั

ภัยออนไลน์ 2563 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นเด็กมัธยมศึกษา อายุ 12-18 ปี มีอิสระในการใช้ส่ือออนไลน์

ค่อนขา้งมาก และเด็กร้อยละ 89 เช่ือว่าในโลกออนไลน์มีภยัอนัตรายหรือความเส่ียงต่างๆ พฤติกรรมเส่ียงภยั

ออนไลน์ 3 อนัดบัแรกของเยาวชน คือ ซ้ือสินคา้จากร้านคา้ออนไลน์ท่ีไม่รู้จกั ร้อยละ 44 รับคนแปลกหนา้เป็นเพ่ือน 

ร้อยละ 39 ใส่ขอ้มูลตวัตนบนส่ือโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 26 (ศรีดา ตนัทะอธิพานิช, 2563) จากผลการสาํรวจทาํให้
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เห็นว่าเยาวชนมีพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีความเส่ียง ดังนั้นจึงควรพฒันาความฉลาดทางดิจิทลัให้กบั

ผูเ้รียนในช่วงวยัน้ีเป็นอยา่งยิง่  

จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ส่งผลกระทบต่อดา้นการศึกษาเป็นอยา่งมาก 

นวตักรรมทางการเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในช่วงระบาด คือ การเรียนแบบผสมผสาน เช่น ผสมผสานกบัเทคโนโลยี

ทางการสอนกบัการสอนในชั้นเรียนปกติ (เท้ือน ทองแกว้, 2563) การเรียนรู้แบบหอ้งหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped 

Classroom) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีบา้นและทาํกิจกรรมขยายความรู้หรือวดัประเมินผลท่ีโรงเรียน 

มุ่งหวงัให้นกัเรียน เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายออนไลน์ การจดัการเรียนรู้ท่ีช่วย

ส่งเสริมให้การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน ให้มีประสิทธิภาพ คือ การเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง (Micro 

Learning) เช่น การเรียนรู้จากคลิปสั้น แบบทดสอบออนไลน์ บทความสั้น Podcast อินโฟกราฟฟิก กิจกรรมเกม 

เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัผลวิจยัพบว่าส่ือไมโครเลิน์นน่ิงรูปแบบต่างๆ สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิและทกัษะของ

ผูเ้รียนใหสู้งข้ึนไดจ้ริง และผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากเน้ือหากระชบั เขา้ใจง่าย มีความน่าสนใจ 

และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย (ลดัดาวลัย ์คงสมบูรณ์, 2562)   

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัของการพฒันาความฉลาดทางดิจิทลัให้กบันกัเรียน โดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) ร่วมกับการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง (Micro 

Learning) เพ่ือพฒันารูปแบบการสอนแบบใหม่ท่ีสามารถพฒันานกัเรียนให้มีความฉลาดทางดิจิทลั พร้อมท่ีจะ

เป็นพลเมืองยคุดิจิทลัอยา่งรู้เท่าทนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เ พ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเ รียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับ                    

การเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง (Micro Learning) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความฉลาดทางดิจิทลัก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาชั้น            

ปีท่ี 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลบัด้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบ                     

ไมโครเลิร์นน่ิง  

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. นักเรียนมีระดับความฉลาดทางดิจิทัลหลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น 

(Flipped Classroom) ร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง (Micro Learning) สูงกวา่ก่อนเรียน 

 

 

การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง 

 

ความฉลาดทางดิจิทลั  
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วธีิดําเนินการวจัิย 

1. แบบแผนของการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ              

กลุ่มเดียว สอบก่อน-สอบหลงั (one group pretest-posttest design)  

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสกลราช

วิทยานุกูล จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 643 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้ากการคาํนวณดว้ยโปรแกรม 

G*Power กาํหนดขนาดอิทธิพล 0.30 ค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 และอาํนาจทดสอบ 0.95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 122 คน ทั้งน้ีผูว้จิยัไดเ้พ่ิมตวัอยา่งเพ่ือใหค้รบชั้นเรียนจาํนวน 4 หอ้งเรียน จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

160 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีจาํนวน 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง จาํนวน 5 

แผน ท่ีผ่านการประเมินความความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ภายใน

แผนการเรียนรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ มีระดบัความเท่ียงตรงตามเน้ือหาเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.95 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.16   

2) แบบประเมินสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ของครูโดยนักเรียน ผ่านแพลทฟอร์มการประเมิน

ออนไลน์ของเวบ็ INSKRU ผา่นเวบ็ไซต ์https://inskru.com/evaluation 

3) แบบทดสอบวดัความฉลาดทางดิจิทลั โดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานของสถาบนั DQ Institute 

ผา่นเวบ็ไซต ์https://www.dqtest.org/lang:th/ ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ Cronbach's Alpha ท่ี 0.79 ถือวา่มีความเช่ือมัน่สูง 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ระยะท่ี 1 ผูว้จิยัศึกษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความฉลาดทาง

ดิจิทลั โดยการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการเรียนรู้ แบบไมโครเลิร์นน่ิง โดยไดอ้งคป์ระกอบ

การจดัการเรียนรู้ 6 องคป์ระกอบ มาใชใ้นการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 แผน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที ่2 แสดงรายละเอียดแผนการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง 
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ระยะท่ี 2 นาํแผนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความฉลาดทางดิจิทลั โดยการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง มาทดลองใชจ้ริง โดยใหน้กัเรียนเขา้เรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ไมโครเลิร์นน่ิงใน 

Google Classroom แลว้ตอบคาํถามสร้างองคค์วามรู้ใน Google Form ก่อนเขา้เรียนในห้องเรียนร่วมกนั ให้นักเรียน 

ทาํแบบวดัความฉลาดทางดิจิทลัก่อนเรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแผนการเรียนรู้ หลงัทาํกิจกรรม

การเรียนรู้ในแต่ละแผน ให้นกัเรียนทาํแบบประเมินสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ของครูโดยนกัเรียน เม่ือเสร็จส้ิน

กระบวนการจดัการเรียนรู้ครบทุกแผนแลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบวดัความฉลาดทางดิจิทลัหลงัเรียน  

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

5.1 การหาคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้ ใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย (X�) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ของครูโดยนกัเรียน ใชส้ถิติ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย (X�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบวดัความฉลาดทางดิจิทลัใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) Cronbach's Alpha ค่าเฉล่ีย (X�) (เกณฑ์ผ่าน คือ ค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ในระดับ น่าพอใจ ตั้ งแต่ 100 

คะแนนข้ึนไป) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test) แบบ dependent samples 

 

ผลการวจัิย 

1. การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกบัการเรียนรู้

แบบไมโครเลร์ินนิ่ง (Micro Learning) 

จาการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลบัดา้น (Flipped Classroom) ร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง (Micro Learning) มี 6 องค์ประกอบ คือ                

1) การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  2) การวางแผนลาํดับเน้ือหาการสอน 3) การทําวิดีโอการสอนหรือ

แหล่งขอ้มูลสืบคน้ 4) การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 5) การทาํกิจกรรมในหอ้งเรียน 6) การวดัประเมินผล ผูว้จิยั

สามารถสรุปได้ว่าสามารถนําการจัดการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง เช่น การเรียนรู้จากคลิปสั้ น การทํา

แบบทดสอบพร้อมเฉลยบน Online Test การศึกษาจากบทความสั้น Podcast อินโฟกราฟฟิก กิจกรรมเกม เป็นตน้ 

มาใชใ้นองคป์ระกอบท่ี 3) องคป์ระกอบท่ี 4) และองคป์ระกอบท่ี 5) ดงัภาพ 

 
 

ภาพที ่3 แสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ 

แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง 
 

นาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง มาออกแบบ

แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 5 แผน มาใชจ้ดัการเรียนรู้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนสกลราช



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1712 

วิทยานุกูล พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนักเรียน มีความพึงพอใจ ทุกประเด็นในภาพรวม อยู่ในระดบั มาก                  

(x� = 4.34, S.D. = 0.75)  

2. ผลการประเมินระดับความฉลาดทางดิจิทัลก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง (Micro Learning) ของนักเรียน

ช้ันมธัยมศึกษาช้ันปีที ่4 โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล 

 

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางดิจิทลัก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)  

(คะแนนเต็ม 115) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. ทกัษะการบริหารจดัการความเป็นส่วนตวั 

(คะแนนเตม็ 115) 

93.33 10.13 100.23 6.22 7.093* 

 

.000 

2. ทกัษะการคิดวเิคราะห์แยกแยะขอ้มูลบน

โลกไซเบอร์(คะแนนเตม็ 115) 

103.48 7.89 105.70 5.22 3.061* 

 

.003 

3. ทกัษะการจดัการร่องรอยดิจิทลั (คะแนน

เตม็ 115) 

98.71 8.27 104.36 7.41 6.408* .000 

4. ทกัษะการแสดงนํ้าใจบนโลกไซเบอร์ได้

อยา่งเหมาะสม (คะแนนเตม็ 115)  

99.33 6.16 102.16 5.60 4.584* 

 

.000 

5. ทกัษะการบริหารจดัการความปลอดภยั

บนโลกไซเบอร์ (คะแนนเตม็ 115) 

93.89 9.43 98.61 8.53 4.704* 

 

.000 

6. ทกัษะการรับมือกบัการกลัน่แกลง้บนโลก

ไซเบอร์ (คะแนนเตม็ 115) 

94.71 4.44 96.63 4.62 3.663* 

 

.000 

7. ทกัษะการจดัการเวลาบนหนา้จอ (คะแนน

เตม็ 115) 

76.13 10.83 83.41 11.56 5.817* 

 

.000 

8. ทกัษะการเป็นพลเมืองดิจิทลั ท่ีมีคุณภาพ 

(คะแนนเตม็ 115) 

105.55 8.52 110.20 7.48 5.064* 

 

.000 

ความฉลาดทางดิจิทัลรวม 95.61 4.07 100.16 3.73 9.744* .000 

n = 160, * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, คะแนนเตม็ 115 และผา่นเกณฑ ์100 คะแนนข้ึนไป 

 

ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความฉลาดทางดิจิทลัหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดบัน่าพอใจ 

(ค่าเฉล่ีย DQ = 100.16, S.D. = 3.73) ทาํให้นักเรียนมีระดับความฉลาดทางดิจิทัลสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

  

อภิปรายผล   

1. การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง  

จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ              

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง (Micro Learning) ควรมี 6 

องค์ประกอบ คือ 1) การกาํหนดจุดประสงค์การเรียน 2) การวางแผนลาํดับเน้ือหาการสอน 3) การทาํวิดีโอ                    
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การสอนหรือแหล่งขอ้มูลสืบคน้ 4) การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  5) การทาํกิจกรรมในห้องเรียน (6) การวดั

ประเมินผล สอดคลอ้งกบัภณัฑิรา กณัหาไชย (2562) สุไม บิลไบ (2562) และกิตติ ละออกุลและพรสุข ตนัตระรุ่งโรจน์ 

(2562) สรุปไดว้่า องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสานในลกัษณะห้องเรียนกลบัดา้นท่ีเหมาะสมสาํหรับ             

การพฒันาความสามารถทางดิจิทลัและพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียน              

การสอน 8 ขั้นตอนได้แก่ (1) ขั้นช้ีแจง (2) ขั้นทดสอบก่อนเรียน (3) ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง (4) ขั้นทาํแบบฝึก                  

(5) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชั้นเรียน (6) ขั้นสาธิตและฝึกปฏิบติั (7) ขั้นทดสอบหลงัเรียน และ (8) ขั้นสรุปบทเรียน  

2. ประเมินระดบัความฉลาดทางดิจิทลัก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลบัดา้นร่วมกบัการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง  

จากการประเมินระดับความฉลาดทางดิจิทัลก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลบัด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิงโดยใช้แบบทดสอบวดัความฉลาดทางดิจิทลั พบว่า 

นกัเรียนมีความฉลาดทางดิจิทลัหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 อยูใ่นระดบั             

น่าพอใจ เป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นทาํใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาขอ้มูลความรู้มาก่อน ท่ีจะมาทาํ

กิจกรรมในชั้นเรียน โดยท่ีกิจกรรมในชั้นเรียนจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยขยายความรู้ กระตุน้กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

หรือเป็นกิจกรรมกลุ่ม ท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ เช่น การอภิปราย การทาํกิจกรรมกลุ่มแข่งขนั 

การทาํกิจกรรมเกม เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นุชจรี ลอยหา และคณะ (2563) ท่ีศึกษาวิจยัแนวทาง                          

การจดัการศึกษาเพ่ือการพฒันาความฉลาดทางดิจิทลับนฐานความคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ แนวทางการจดั 

การศึกษาเพ่ือพฒันาความฉลาดทางดิจิทลับนฐานคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 4 มิติ คือ การสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ไดทุ้กหนทุกแห่ง การพฒันาทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การแบ่งปันการเรียนรู้ จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่การใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์จะยิ่ง

ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะความฉลาดทางดิจิทลัไดดี้ยิง่ข้ึน โดยผูว้จิยัไดใ้ชส่ื้อการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง 

ซ่ึงมีจุดเด่น คือ กระชบั เขา้ใจง่าย ใชเ้วลาไม่นาน เขา้ถึงไดง่้าย ศึกษาไดต้ลอดเวลา ศึกษาไดห้ลายรอบ จะช่วยให้

เกิดการพฒันาทกัษะความฉลาดทางดิจิทลัไดดี้ยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนภสันันท์ สุวรรณวงศ์ และ               

ปณิตา วรรณพิรุณ (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้โดยดิจิทลัเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้าง ความฉลาดทางดิจิทลั 

พบวา่ รูปแบบของเทคโนโลยีสนบัสนุนการเรียนรู้ความฉลาดทางดิจิทลั ได ้4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) โซเชียลมีเดียท่ี

สนบัสนุนความฉลาดทางดิจิทลั 2) แอปพลิเคชนัมือถือท่ีสนบัสนุนความฉลาดทางดิจิทลั 3) คลาวด์เทคโนโลยท่ีี

สนบัสนุนความฉลาดทางดิจิทลั 4) บริการเวบ็ท่ีสนบัสนุนความฉลาดทางดิจิทลั  

ดงันั้นจากการวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการใชก้ารเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นน่ิง

รูปแบบต่างๆ มาปรับใชใ้นทั้ง 6 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ดงักล่าว สามารถพฒันาทกัษะความฉลาด

ทางดิจิทลัใหก้บันกัเรียนได ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1.1 ผูท่ี้ตอ้งการนาํผลการวิจยัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น ร่วมกบัการเรียนรู้

แบบไมโครเลิร์นน่ิง ในองคป์ระกอบท่ี 5 การจดักิจกรรมในชั้นเรียนควรเป็นกิจกรรมขยายความรู้เดิม เนน้กระตุน้

การคิดวเิคราะห์ หรือเป็นกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั 
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2. ข้อเสนอแนะการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจยัหรือหาแนวทางเพ่ือพฒันาความฉลาดทางดิจิทลัของนักเรียนท่ีอยู่ในระดบัท่ี              

ไม่น่าพอใจ และท่ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด  

 

กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร.ผุสดี กล่ินเกสร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้คาํแนะนาํและ

ตรวจทานแกไ้ขงานวจิยัฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์  

 ขอขอบพระคุณ สาขาวิชานวตักรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและ

นวตักรรม มหาวทิยาลยัศรีปทุม ท่ีสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ของการทาํวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นิสิต

หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 56 คน 

เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ปีการศึกษา 2563 นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร มีภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.59  

(S.D. = 0.51) โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร นิสิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.60 (S.D. = 0.49) ดา้นการส่งเสริมและพฒันานิสิตในดา้นวิชาการและการวิจยัใน

ระดบับณัฑิตศึกษา นิสิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.69 (S.D. = 0.47) และดา้น

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.47 (S.D. = 0.56) 

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจของนิสิต, หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย   

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร เปิดการเรียน

การสอนตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบนั มีจาํนวนนิสิตเขา้ศึกษาในหลกัสูตรเป็นจาํนวนมาก ปีการศึกษา 2561  

มีนิสิตจาํนวน 14 คน ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตจาํนวน 21 คน ปีการศึกษา 2563 มีจาํนวน 22 คน และปีการศึกษา 

2564 มีนิสิตจาํนวน 34 คน จากขอ้มูลแสดงให้เห็นวา่มีผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จาํนวนเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงทางหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ได้มีการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตในทุกๆ ปีการศึกษา เพ่ือนําขอ้มูลใช้ในการรายงานผลการประกนั

คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร และเพ่ือนาํไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตรใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

สอดคลอ้งกบั พฒันา พรหมณี และคณะ (2563) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจมีความสําคญัต่อบุคคล ต่องานและ

หน่วยงาน ทาํให้เกิดความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ท่ีดี อีกทั้ งช่วยให้เกิดพลังผลักดันให้

หน่วยงานเจริญกา้วหนา้ ดงันั้นในปีการศึกษา 2563 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงไดจ้ดัทาํ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 

1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นการบริหาร

จดัการหลกัสูตร ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นการส่งเสริมและพฒันานิสิต ในดา้น

วชิาการและการวจิยัในระดบับณัฑิตศึกษา และตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นส่ิงสนบัสนุน

การเรียนรู้ เพ่ือตอ้งการทราบถึงความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตร และเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถาม

นิสิตไปปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                            

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                            

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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 3.1 แนวคดิเกีย่วกบัการศึกษาความพงึพอใจ 

 นันทิยา ผิวงาม และคณะ (2557)  ให้ความหมายของ ความพึงพอใจ ว่าหมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือ

ทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น 

ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั กชกร 

เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติ

ของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมากหรือ

นอ้ยก็ได ้ และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ  แต่เม่ือไดส่ิ้งนั้นก็สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการหรือทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายไดก็้จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงั ก็จะทาํให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

โดยการวดัระดบัความพึงพอใจ มี 2 วิธี คือ 1) วดัจากการสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ เป็นการวดัระดบั

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากการสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง โดยกาํหนดมาตรวดัระดบั

ความพึงพอใจและกาํหนดเกณฑช้ี์วดัระดบัความพึงพอใจจากผลการวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีมีต่อคุณภาพ

ส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั 2) วดัจากตวัช้ีวดัคุณภาพการให้บริการท่ีกาํหนดข้ึน โดยการวดัระดับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการจากเกณฑช้ี์วดัระดบัคุณภาพการบริการท่ีกาํหนดข้ึนน้ีอาจใชเ้กณฑคุ์ณภาพระดบัต่างๆ ท่ีกาํหนดข้ึน 

โดยผูใ้ห้บริการ ผูป้ระเมินผลการใหบ้ริการและมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานสากลของการใหบ้ริการนั้น (สรชยั 

พิศาลบุตร, 2551)  

ดงันั้นการศึกษาความพึงพอใจจึงเป็นการศึกษาความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง

สามารถเป็นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี หรือในดา้นบวกและดา้นลบ โดยมีการวดัระดบัความพึงพอใจตามเกณฑ์              

การวดัหรือตามมาตรฐานสากล โดยการวดัความพึงพอใจของนิสิตหลกัสูตรการศึกษามหาบณัพิต สาขาวิชา

ภาษาไทยในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยแบบสอบถามท่ีใชว้ดั

ระดับความพึงพอใจมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลกัการของลิเคร์ท 

(Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) โดยมีเกณฑก์าํหนดค่าระดบัความพึงพอใจตามเกณฑ์การวดัและประเมินผล

ทางการศึกษา ดงัน้ี 5 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 3 หมายถึง ระดบั

ความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย และ 1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 3.2 ประโยชน์ของการศึกษาความพงึพอใจ 

รัตนา พรมภาพ (2551) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาความพึงพอใจไวว้่า ไดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือใน               

การนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน และการจดัการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูเ้รียน และพระมงคลธรรมวิธาน และคณะ (2560) ไดก้ล่าวถึงวา่ การศึกษาความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนมีประโยชน์ ดงัน้ี 1) ทาํให้ทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั 2) ทาํให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้รียนในแต่ละปีการศึกษา 3) ทาํให้

ทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูเ้รียน 4) ทาํให้ไ ดห้ลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สอดคลอ้งกับ นํ้ าลิน เทียมแก้ว (2561) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษา              

ความพึงพอใจ สรุปไวว้า่ 1) ทาํให้ทราบผลความพึงพอใจต่อคุณภาพของการจดัการหลกัสูตรหรือของหน่วยงาน 

2) ทาํใหท้ราบปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพของการจดัการหลกัสูตรหรือของหน่วยงาน 3) ทาํให้
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ทราบแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการหลกัสูตรหรือของหน่วยงานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูเ้รียนและสนบัสนุนการเรียนการสอน คน้ควา้ วจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ดงันั้นสรุปไดว้่าการศึกษาความพึงพอใจมีประโยชน์ใน 4 ลกัษณะ คือ 1) เพ่ือรับรู้ความคิดเห็นและ 

ความตอ้งการของผูเ้รียน 2) เพ่ือเป็นการประเมินผลการบริหารจดัการของหลกัสูตร 3) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลมาใชใ้น

การปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน 4) เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ีจะนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ใน 4 ลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 3.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการศึกษาความพงึพอใจ 

 ทะเนศ วงศ์นาม และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2560) ได้ประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตร

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ในปีการศึกษา 2557  

จาํนวน 39 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการสรุปขอ้เสนอแนะในรูปแบบ

บรรยายผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรฯ พบว่า 1) นิสิตมีความพึงพอใจท่ีมีต่อ                          

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในรายวชิาในหลกัสูตรไปใชใ้นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมาก  

 สมเกียรติ อินทสิงห์ และคณะ (2561) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของหลกัสูตรและ     

เจตคติต่อวิชาชีพครูของนกัศึกษา วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประชากรท่ีศึกษา คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 จาํนวน 30 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของหลกัสูตร 

และแบบวดัเจตคติต่อวิชาชีพครู วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหาและบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวจิยัพบวา่ 

นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

ศุภกฤต พร้ิวไธสง (2561) ได้ทาํการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

วิชาการประยกุตใ์ชไ้มโครโปรเซสเซอร์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใชไ้มโครโปรเซสเซอร์  

กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 

15 คน ของมหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยกุตใ์ชไ้มโครโปรเซสเซอร์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา 

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.28  

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างตน้ ผูว้ิจัยจึงได้นํามาเป็นแนวทางใน                     

การออกแบบสอบถามความพึงพอใจและการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ประจาํปี 2563 ดังกรอบแนวคิดใน                 

การวจิยัต่อไปน้ี 

 3.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการวจิยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ

ของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ผูว้ิจยั

ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 นิสิตหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2                    

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 กลุ่มเป้ามหมาย ไดแ้ก่ นิสิตหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 

ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 56 คน  

4.2 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิา

ภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์ 

4.3 เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรการศึกษา

มหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จาํนวน 1 ฉบบั 

4.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 4.4.1 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงสาํรวจ  

 4.4.2 เก็บขอ้มูลโดยการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงสาํรวจ  

 4.4.3 การเก็บข้อมูลโดยส่งท่ีอยู่ของแบบสอบถามผ่าน Google form ให้นิสิตตอบโดยเป็น

แบบสอบถาม Online หลงัจากส้ินภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้นําแบบสอบถามมาตรวจคาํตอบและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 4.5.1 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตดว้ยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และนาํเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาํบรรยาย 

 4.5.2 กรณีคาํถามปลายเปิด ขอ้มูลความพึงพอใจเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปิด

จะใชว้ธีิการสรุปความ 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                     

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2563 พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย มีภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.59 (S.D. = 0.51) 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

การจดัการหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตร

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร                       

มีภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.60 (S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นประเด็น/หัวขอ้ พบว่า               

1) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการท่ีหลกัสูตรไดว้างแผนการศึกษา (การจดัรายวิชาท่ีใหเ้รียนในแต่ละภาคการศึกษา) 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.69 (S.D. = 0.50) 2) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการท่ีหลกัสูตรจดัอาจารย์

ลงสอนในแต่ละรายวิชา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.68 (S.D. = 0.63) 3) ความพึงพอใจของ

นิสิตท่ีมีต่อการท่ีหลกัสูตรจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ให้นิสิต เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะประชุม ฯลฯ อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.32 (S.D. = 0.82) 4) ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการท่ีหลกัสูตรจดัให้นิสิต                

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในรายวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ �� = 4.61                   

(S.D. = 0.53) และ 5) ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการท่ีหลกัสูตรได้ดําเนินการจัดการขอ้ร้องเรียนต่างๆ                        

ของนิสิตเพ่ือให้นิสิตสําเร็จการศึกษาไดต้ามแผนการศึกษาท่ีวางไว ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั                 

�� = 4.69 (S.D. = 0.62) ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร  

รายการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 

1. ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการท่ีหลกัสูตรไดว้างแผนการศึกษา (การจดั

รายวชิาท่ีใหเ้รียนในแต่ละภาคการศึกษา) 
4.69 0.50 มากท่ีสุด 

2. ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการท่ีหลกัสูตรจดัอาจารยล์งสอนในแต่ละ

รายวชิา 
4.68 0.63 มากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการท่ีหลกัสูตรจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ 

ใหนิ้สิต เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะประชุม ฯลฯ 
4.32 0.82 มาก 

4. ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการท่ีหลกัสูตรจดัใหนิ้สิตมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในรายวชิาต่างๆ 
4.61 0.53 มากท่ีสุด 

5. หลกัสูตรไดด้าํเนินการจดัการขอ้ร้องเรียนต่างๆ ของนิสิตเพ่ือใหนิ้สิตสาํเร็จ

การศึกษาไดต้ามแผนการศึกษาท่ีวางไว ้
4.69 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นการส่งเสริมและพฒันานิสิตในดา้น

วิชาการและการวิจัยในระดับบณัฑิตศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.69                

(S.D. = 0.47) โดยพิจารณาเป็นประเด็น/หัวขอ้ พบว่า 1) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการควบคุมการดูแลการให้

คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระแก่นิสิต อาจารยช่์วยเหลือนิสิตเม่ือนิสิตมีปัญหาการวิจยั อยู่ในระดบั          

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.69 (S.D. = 0.50) 2) นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรมีการวางแผนการทาํ

วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระให้แก่นิสิต เพ่ือให้นิสิตสําเร็จการศึกษาตามแผน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.73 (S.D. = 0.49) 3) นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

นิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นประโยขน์ต่อการวิจยั (ดา้นวิชาการ/ทกัษะทาง

ปัญญา) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.64 (S.D. = 0.61) 4) นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรใน
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การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นประโยชน์

ต่อการวิจยั (ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย)์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.71 (S.D. = 0.56) 

และ 5) นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะ             

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั (ดา้นทกัษะการส่ือสารหรือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.69 (S.D. = 0.50) ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2  ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นการส่งเสริมและพฒันานิสิตในดา้นวชิาการและการวิจยั

ในระดบับณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 

1. การควบคุมการดูแลการใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระแก่นิสิต 

อาจารยช่์วยเหลือนิสิตเม่ือนิสิตมีปัญหาการวิจยั 
4.69 0.50 มากท่ีสุด 

2. หลกัสูตรมีการวางแผนการทาํวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใหแ้ก่นิสิต 

เพ่ือใหนิ้สิตสาํเร็จการศึกษาตามแผน 
4.73 0.49 มากท่ีสุด 

3. หลกัสูตรไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะ              

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั (ดา้นวชิาการ/ 

ทกัษะทางปัญญา) 

4.64 0.61 มากท่ีสุด 

4. หลกัสูตรไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะ             

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นประโยชนต่์อการวจิยั (ดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งมนุษย)์ 

4.71 0.56 มากท่ีสุด 

5. หลกัสูตรไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะ            

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นประโยชนต่์อการวจิยั (ดา้นทกัษะ                  

การส่ือสารหรือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4.69 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.47 มากท่ีสุด 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ x� = 4.47 (S.D. = 0.56) โดยพิจารณาเป็นประเด็น/หัวขอ้ พบว่า 1) นิสิตมี                

ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีความสอดคลอ้งกับหลกัสูตร เช่น หนังสือในห้องสมุด ระบบ

อินเทอร์เน็ต ฯลฯ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.42 (S.D. = 0.67) 2) นิสิตมีความพึงพอใจต่อจาํนวน

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก x� = 4.46 (S.D. = 0.62) 3) นิสิต             

มีความพึงพอใจต่อจาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก                   

x� = 4.42 (S.D. = 0.70) 4) นิสิตมีความพึงพอใจต่อความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลกัสูตรดาํเนินการ

จดัใหภ้ายใตก้ารดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ��= 4.53 (S.D. = 0.65) และ  5) 

นิสิตมีความพึงพอใจต่ออาจารยใ์นหลกัสูตรในการดาํเนินการช่วยใหน้กัศึกษามีส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.54 (S.D. = 0.84) ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 

1. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร เช่น หนงัสือใน

หอ้งสมุด ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
4.42 0.67 มาก 

2. จาํนวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 4.46 0.62 มาก 

3. จาํนวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 4.42 0.70 มาก 

4. ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลกัสูตรดาํเนินการจดัให้ภายใต้

การดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 
4.53 0.65 มากท่ีสุด 

5. อาจารยใ์นหลกัสูตรในการดาํเนินการช่วยใหน้กัศึกษามีส่ิงสนบัสนุน               

การเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
4.54 0.84 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.56 มาก 

 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย               

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ

นอกจากน้ีนิสิตยงัตอบคาํถามปลายเปิด ซ่ึงเป็นขอ้มูลในส่วนของขอ้เสนอแนะ จากการตอบคาํถามปลายเปิด

สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 1) ควรมีการจดัอบรมการสร้างนวตัรกรรมใหม่ๆ 2) เพ่ิมโครงการในการออกศึกษา              

ดูงานนอกสถานท่ี 3) เพ่ิมเน้ือหารายวิชาทางภาษาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา                      

4) ควรมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นการเรียนการสอนภาษาไทย 5) ตอ้งการ 

ใหเ้ปิดสอนในระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

 

6. อภิปรายผล  

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลักสูตรในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร                      

มีภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.60 (S.D. = 0.49) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ หลกัสูตรฯ ไดมี้

การวางแผนจะจดัรายวิชาในแต่ละรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาเอกบงัคบั รายวิชาเอกเลือก และรายวิชาแกนของ             

คณะอย่างเป็นลาํดบัขั้นตามความเหมาะสมในแต่ละชั้นปี และในแต่ละรายวิชาจะมีความเช่ือมโยงกนั โดยทาง

หลกัสูตรฯ ไดจ้ดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีตรงกบัเน้ือหาวิชาในแต่ละรายวิชา มีการจดักิจกรรม

เสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสิตเป็นประจาํทุกภาคการศึกษา เพ่ือเสริมองคค์วามรู้และพฒันาทกัษะของ

นิสิตและเพ่ือใหนิ้สิตนาํไปต่อยอดองคค์วามรู้ในดา้นการวจิยัในระดบับณัฑิตศึกษาของนิสิต อีกทั้งอาจารยผ์ูส้อน

มีการช้ีแจงการเก็บคะแนนอยา่งละเอียด ทาํให้นิสิตไม่มีขอ้ร้องเรียน และท่ีสาํคญัหลกัสูตรฯ ไดมี้การกาํกบัและ

ติดตามความกา้วหนา้การเรียนและการวิจยัของนิสิตเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 2 ปี จึงทาํให้

นิสิตมีความพึงพอใจในดา้นการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นการส่งเสริมและพฒันานิสิตใน            

ดา้นวิชาการและการวิจยัในระดบับณัฑิตศึกษา มีภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.69 

(S.D. = 0.47) ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า หลกัสูตรมีการกาํกบัและวางแผนการจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 

การคน้ควา้อิสระให้กบันิสิตตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เพ่ือคอยให้คาํปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในการพฒันา
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กรอบแนวคิดการวิจยั เพ่ือจะไดน้าํไปพฒันาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระให้สมบูรณ์ในชั้น                

ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 จึงทาํให้นิสิตตอบขอ้มูลในแบบสอบถามปลายเปิดว่า “อาจารยท่ี์ปรึกษาคอยช่วยเหลือเร่ือง

งานวิจัยท่ีดี พร้อมกับคณะศึกษาศาสตร์ยงัคอยส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตในเร่ืองของการเรียนและการวิจยั                  

ดีมาก” ซ่ึงถือวา่เป็นไปตามนโยบายและวสิัยทศัน์ของคณะและมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการจะพฒันาการวจิยัของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาและก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยในอนาคต และหลักสูตรมีการจัดโครงการติดตาม

ความกา้วหน้าการทาํวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระของนิสิตทุกภาคการศึกษา และคอยกระตุน้และช่วยให้

นิสิตสามารถพฒันาโครงร่างวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ การพฒันาเคร่ืองมือการวจิยั การเก็บขอ้มูลการวจิยั 

การนาํเสนอผลการวิจยั และการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ เพ่ือให้นิสิตสําเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลา 2 ปี ท่ีหลักสูตรกําหนด เห็นได้จากคําตอบของนิสิตท่ีตอบแบบสอบถามปลายเปิดว่า                        

“เป็นหลกัสูตรท่ีดีมากๆ เลยค่ะ อาจารยใ์นหลกัสูตรเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและสามารถถ่ายทอดสู่นิสิตได้

ครบถว้น โดยเฉพาะการทาํวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรให้นิสิตไดท้าํในส่ิงท่ีตนถนดัและสามารถ

แกไ้ขปัญหาในโรงเรียนของนิสิตไดจ้ริง” สอดคลอ้งกบัท่ีนิสิตไดต้อบแบบสอบถามวา่ “อาจารยใ์นหลกัสูตรดูแล

และติดตามการทาํวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระดีมากๆ ค่ะ”  นอกจากน้ีหลกัสูตรฯ ยงัไดเ้ล็งเห็นความสาํคญั

ของการวิจยัและการพฒันานวตักรรมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัและประเทศในเร่ืองของ            

การพฒันามหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยัและนวตักรรม หลกัสูตรจึงไดมี้การจดัโครงการพฒันา

ศกัยภาพนิสิตทุกภาคการศึกษา ไม่วา่จะเป็นดา้นการวิจยั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั วิธีการจดัการ

เรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมดิจิทลัและสอดคลอ้งกบัแนวทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งยงัมี

การพานิสิตไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี เพ่ือเสริมประสบการณ์และองคค์วามรู้ในการนาํไปใชใ้นการทาํวิจยัและ

ใชใ้นการทาํงานจริง จึงทาํให้นิสิตมีความพึงพอใจในดา้นการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสิตอยูใ่นระสดบั

มากท่ีสุด 

 ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ มีภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั x� = 4.47 (S.D. = 0.56) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ท่ีผ่านมา ทาํให้การจดัการเรียนการสอนตอ้งปรับเปล่ียนเป็นในรูปแบบออนไลน์

อย่างกะทันหัน ระบบอินเทอร์เน็ตของคณะ/มหาวิทยาลยัอาจจะยงัไม่พร้อม อีกทั้ งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี

สามารถดาวน์โหลดเพ่ือใหนิ้สิตไดสื้บคน้ อ่าน และเรียนรู้จากสาํนกัหอสมุด ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํ

ให้นิสิตมีความพึงพอใจในส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก อย่างไรก็ตามอาจารยใ์นหลกัสูตรฯ ไดรั้บ              

การอบรมและพฒันาการสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างเร่งด่วนและสามารถจดัการเรียนการสอนไดค้่อนขา้งดี 

สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนไดค้่อนขา้งดี จึงทาํใหนิ้สิตมีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1)  ควรนาํผลการศึกษาวจิยัในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูเ้รียนและเพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2)  ควรนาํผลการศึกษาวจิยัไปในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรต่อไป 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการสัมภาษณ์ผูเ้รียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือเป็นการเก็บขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพและ            

ไดท้ราบขอ้มูลเชิงลึกมากข้ึน  

(2) ควรมีการเก็บขอ้มูลจากอาจารยผ์ูส้อนและผูใ้ชบ้ัณฑิต เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง

หลกัสูตรใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

  

8. เอกสารอ้างองิ 

กชกร  เป้าสุวรรณ และคณะ. (2550). รายงานการวิจัยเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการมาศึกษาตอท่ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต ศูนยพิษณุโลก. กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนดุสิต. 

ทะเนศ วงศน์าม และทิพรัตน์  สิทธิวงศ.์ (2560). ประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรเทคโนโลยี

การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 19 (2) เมษายน – มิถุนายน, 189-201. 

นนัทิยา ผิวงาม และคณะ. (2557). รายงานความพึงพอใจในการบริการของงานอนุมติัผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. 

นํ้ าลิน เทียมแกว้. (2561). การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ สาํนักวิทยบริการ มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2560. มหาสารคาม : สาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น. 

พระมงคลธรรมวธิาน และคณะ. (2560). ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 13 (1) มกราคม-เมษายน, 139-154.  

พฒันา พรหมณี และคณะ. (2563). แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจและการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน. 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), 26 (1) มกราคม-มิถุนายน, 

59-66. 

รัตนา พรมภาพ. (2551). รายงานการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจท่ีมต่ีอการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรของ

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ประจาํปีการศึกษา 2550. พิษณุโลก: ภาควิชา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. 

ศุภกฤต พร้ิวไธสง. (2561). การสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ วชิาการประยกุตใ์ช้

ไมโครโปรเซสเซอร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัธนบุรี, 12 (27) มกราคม-เมษายน, 79-84. 

สมเกียรติ อินทสิงห์ และคณะ. (2561). ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของหลกัสูตรและเจตคติต่อ

วชิาชีพครูของนกัศึกษา วชิาชีพครูสาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. วารสารศึกษาศาสตร์

ปริทัศน์, 33 (1) มกราคม-เมษายน, 33-40. 

สรชยั พิศาลบุตร. (2551). การวิจัยตลาด. กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์. 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1726 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียง 

สัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจังหวดัขอนแก่น 

ORGANIZING ONLINE ACTIVE LEARNING ACTIVITIES TO PROMOTE  

MANDARIN CHINESE PHONETICS (HANYU PINYIN) PRONUNCIATION 

 OF FOURTH GRADE STUDENTS IN HOLY REDEEMER NORTHEASTERN 

 REGION SCHOOL KHON KAEN PROVINCE 
 

ภาณุมาศ  วสีิยา 

Panumas  Viseeya 

คณะสหวทิยาการ เทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: panumas.vis@spumail.net 

วราภรณ์  ไทยมา 

Asst.Prof.Dr.Waraporn  Thaima 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: waraporn.th@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ จาํนวน 2 ขอ้ คือ 1. เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือ

ส่งเสริมการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียง            

สัท อักษ รภาษ าจีน กลาง (Hanyu Pinyin) ของนัก เรียน ชั้ น ป ระถมศึกษ าปี ท่ี  4 โรงเรียน ม ห าไถ่ ศึกษ า                             

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ เคร่ืองมือวจิยั

ท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์และแบบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียง                   

สัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน                   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 35 คน ไดม้า

โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (M) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-test Dependent 

 ผลการวิจยัพบว่า 1. ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียง 

สัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ (1) ขั้นเช่ือมโยงปัญหา (2) ขั้นระดมสมอง                   

(3) ขั้นสังเกตการณ์ และ (4) ขั้นสะท้อนคิด สามารถประยุกต์ใชส่ื้อการสอนมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ YouTube Canva 

และ Google Form ในการจัดการเรียนรู้ได้ 2. ผลการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (Hanyu 

Pinyin)มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  
 

คาํสําคญั: การเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์, สทัอกัษรภาษาจีน, การอ่านออกเสียง 
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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 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาในประเทศไทยจะตอ้งปรับตวัให้มีความสอดคลอ้งและเท่าทนั

กบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีกาํลงัเขา้สู่ยคุสมยัของเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูเ้รียนรุ่นใหม่ลว้นแต่

มีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศติดตวักนัมาทุกคน (วิจารณ์ พานิช, 2555)  การพฒันาขีดความสามารถในการใช ้

เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทาํได ้เพ่ือใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ                        

สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2562)  

 สําหรับการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในประเทศไทยนั้น พบว่า 

ปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลาย  และในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้ งรัฐและเอกชนได้มีการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนกลางภาพรวมของประเทศไทยในระดบัต่างๆ อาจจะยงัไม่ประสบความสาํเร็จ นโยบายทางดา้นการศึกษา

ท่ีขาดความชัดเจน (พิชิต พิมโคตร, 2560) ผูว้ิจัยเห็นปัญหาในชั้นเรียนมีอุปสรรคในการเรียนการสอนเป็น                 

อยา่งมาก ส่งผลใหก้ารเรียนภาษาจีนขาดประสิทธิผล 

ดงันั้น การจดักระบวนการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งเปล่ียนจากการเรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) มาเป็น              

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ 

(Online Active Learning) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพนัธ์เกิด

ความรู้ ความเขา้ใจ และพฒันาตนเองอยา่งเต็มความสามารถ ผูส้อนเพียงกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดั
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กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือจะไดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ ไดท้าํกิจกรรมระหวา่งการเรียนการสอน 

(จรรยา ดาสา, 2552)  

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ภาษาจีนและความสําคัญของเทคโนโลยีท่ีมี

ผลกระทบต่อผูเ้รียนในยุคปัจจุบนั และปัญหาดา้นการเรียนภาษาจีนท่ีมีความยากลาํบากโดยเฉพาะทักษะดา้น             

การอ่านสัทอกัษรภาษาจีนของนกัเรียนส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน ์

เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง 

(Hanyu Pinyin) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวดั

ขอนแก่น 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอักษร

ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัขอนแก่น ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน ์

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 งานวจิยัน้ีใชแ้นวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ แนวคิดการออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอน

สนทนาและแนวคิดการออกเสียงสทัศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการกาํหนดกรอบแนวคิด จากแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก

ซ่ึงหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่ใช่เพียงแค่นัง่ฟังบรรยาย ผูเ้รียนไดล้งมือกระทาํและไดใ้ชก้ระบวนการคิดใน

ส่ิงท่ีกาํลงักระทาํอยู ่ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม เพ่ือพฒันาศกัยภาพทางสมองใหส้ามารถคิดแกปั้ญหาและนาํองคค์วามรู้

ไปประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผูรั้บไปสู่การมีส่วนในการสร้างความรู้ ผูเ้รียนจึงเกิด

การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ของตนเอง อีกทั้งผูเ้รียนไดฝึ้กพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง คือ การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ 

และการประเมินค่า พร้อมทั้งไดส้าํรวจทศันคติและคุณค่าของตนเองผ่านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ

การโต้ตอบความคิดเห็นจากเพ่ือร่วนชั้น เม่ือนําการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมาทําการเรียนการสอนผ่านระบบ

ออนไลน์ดว้ยจดัทาํส่ือหรือเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่ายตามระบบการจดัการเรียนรู้และเนน้การส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและ

ผูส้อนผ่านเทคโนโลยี กบัการจดักิจกรรมเพ่ือกระตุน้ผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดรวบยอด ผูเ้รียนจึง

สามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่การเรียนแบบนัง่ฟังการบรรยายเพียงอยา่งเดียว งานวจิยัคร้ังน้ีจึงกาํหนดกรอบแนวคิดไวด้งั

ภาพท่ี 1  
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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สมมติฐานการวจัิย 

แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์การสอนมีองค์ประกอบท่ีสําคญัคือการเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

(Student-centered Teaching) ดว้ยการจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ผา่นเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทาํให้การส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูเ้รียนและผูเ้รียน เป็นไปทั้งการสนทนา

ทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous Discussions) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Discussions) การเรียนรู้ 

เชิงรุกออนไลน์ให้ความสาํคญักบักระบวนการในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการเรียนรู้ท่ี

ผูเ้รียนเป็นฝ่ายตั้งรับเพียงอยา่งเดียว (Passive Learner) ให้เป็นผูเ้รียนท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(Active Learner) และมีการสะทอ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Learning Reflection) คือ การจดักิจกรรมการสอนให้

ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นคิดเก่ียวกบัองคค์วามรู้ทั้งหมดหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิด

ความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ แนวคิดดงักล่าวสามารถนาํมาปรับใชใ้นเรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์ทาํให้การเรียนรู้

ภาษาจีนมีประสิทธิผลมากข้ึน โดยเฉพาะทักษะดา้นการอ่านสัทอกัษรภาษาจีนของนักเรียนส่วนใหญ่ ดงัเช่น 

งานวิจยัของ กรรณิการ์ ปัญญาดี (2558) เร่ือง ผลการจดักิจกรรมเชิงรุกออนไลน์เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาคอมพิวเตอร์ 3 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง

ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมี

นยัสาํคญัท่ีสถิติระดบั .05 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

ออนไลน์สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยยะสําคญัท่ีสถิติระดับ .05 จากการทบทวนแนวคิดและ

งานวจิยัดงักล่าวนาํไปสู่สมมติฐานการวจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 

 “ผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) หลงัจากนักเรียนไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์สูงกวา่ก่อนเรียน” 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

1. แบบแผนการวจิยั 

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) รูปแบบการวิจัยก่อนการทดลอง              

(pre-experimental designs) แบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองคร้ัง (The One-Group Pretest 

Posttest Design) 

2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา2564 จาํนวน 4 ห้อง 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่นจาํนวน140 คน (ท่ีมา: แผนกทะเบียน โรงเรียน

มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น ภาคการศึกษาท่ี 1วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 35 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาํการเลือกเฉพาะ

นกัเรียนชั้น ป.4/1 จากนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 4 หอ้ง 

3.เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ดงัน้ี  

 1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงสทัอกัษรภาษาจีนกลาง 

(Hanyu Pinyin) จาํนวน 2 แผนซ่ึงสร้างตามขั้นตอนการจัดการเรียนรุกออนไลน์ 4 ขั้น โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน               
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ทาํหน้าท่ีประเมินความเหมาะสมตามแบบประเมินมาตราส่วน 5 ระดบั พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย (M) 4.58และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.30  

 2. แบบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ก่อนเรียน

และหลงัเรียนจาํนวน 2 ชุด เป็นขอ้สอบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ทาํหน้าท่ีพิจารณา

และใหข้อ้เสนอแนะ พบวา่ มีดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 1.00  

 3. แบบประเมินรูบริคการอ่านออกเสียงพยญัชนะของสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin)                    

โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการอ่าน นํ้ าเสียง การเวน้วรรคตอน คุณลกัษณะ (มีความมัน่ใจ

ในการใชภ้าษา โดยใหค้ะแนนตั้งแต่ 0.5-4 คะแนน  

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1. ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวจิยัใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทราบ และอธิบายถึงบทบาทหนา้ท่ี

ของนกัเรียน 

 2. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนทาํแบบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu 

Pinyin) ก่อนเรียนจาํนวน 20 ขอ้ รวม 30 คะแนน ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที แลว้นําขอ้มูลไป

วเิคราะห์ต่อไป 

 3. ดําเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตวัอย่างโดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ออนไลน์ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 แผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การออกเสียงพยญัชนะและ

สระพินอิน และแผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการอ่านออกเสียงคาํศพัท์และประโยค โดยดาํเนินการทดลองแผนละ                

5 คาบใชเ้วลา 1 เดือน 

 4. ประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งเรียนรู้ โดยใชเ้กณฑป์ระเมินแบบรูบริค ซ่ึงใชป้ระเมินการอ่านออกเสียง

พยญัชนะของสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านไดแ้ก่ ความถูกตอ้งใน              

การอ่าน นํ้ าเสียง การเวน้วรรคตอน คุณลกัษณะ (มีความมัน่ใจในการใชภ้าษา โดยใหค้ะแนนตั้งแต่ 0.5-4 คะแนน 

 5. เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ครบตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างทาํ แบบวดัผล             

การเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) หลงัเรียนจาํนวน 20 ขอ้ รวม 30 คะแนน 

ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบ 30 นาทีระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบ 30 นาที  

 6. ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแบบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง 

(Hanyu Pinyin) ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้มาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ  

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัจึงนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 ผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงสัทอกัษร

ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ผูว้จิยันาํแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 2 แผนไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 ระยะท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu 

Pinyin) ผูว้จิยันาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง และนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติร้อยละ ความถ่ี  และนาํผลคะแนนทั้งหมดมาทดสอบดว้ยค่าที (t-test Dependent) 

เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงสทัอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) 
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ผลการวจัิย 

 ระยะท่ี 1 ผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงสัทอกัษร

ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) พบว่า ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ ประกอบดว้ย 4 ขั้น คือ   

1) ขั้นเช่ือมโยงปัญหา ครูใช ้YouTube เป็นส่ือการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนไดฝึ้กออกเสียงสทัอกัษรภาษาจีนดว้ยตนเอง 

แลว้นําปัญหาในการฝึกออกเสียงมานําเสนอต่อครูผูส้อน 2) ขั้นสังเกตการณ์ ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกออกเสียง               

สัทอกัษรภาษาจีนจากส่ือ Canva ท่ีครูได้จดัทาํข้ึน จากนั้นครูและนักเรียนในห้องเรียนออนไลน์ช่วยกันตรวจ

ความถูกตอ้ง 3) ขั้นระดมสมอง ครูจาํลองสถานการณ์ใหม่สาํหรับการออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีน เพ่ือใหน้กัเรียน

ช่วยกนัฝึกออกเสียงให้ถูกตอ้งจากส่ือ Canva ท่ีครูไดจ้ดัทาํข้ึน 4) ขั้นสะทอ้นคิด ครูให้นักเรียนสะทอ้นส่ิงท่ีได้

เรียนรู้จากการไดฝึ้กออกเสียงท่ีถูกตอ้งดงันั้น จากท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ โดยประยกุต ์

ใชส่ื้อการสอนมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ Google Form YouTube และ Canva สามารถช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนได ้ 

 ระยะท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (HanyuPinyin) 

ผูว้ิจยัไดว้ดัผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ซ่ึงมีคะแนนหลงัเรียน

ของนักเรียนทั้ ง 35 คนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน โดยรายละเอียดของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างและ                      

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 

N 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
t p 

𝑀𝑀 SD 𝑀𝑀 SD 

กลุ่มทดลอง 35 16.03 5.22 22.91 3.16 9.685* .00 

     p** < .05 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่า p มีค่าเท่ากบั 0.00 นอ้ยกวา่ ระดบันยัสาํคญั 0.05 ซ่ึงแสดงวา่ผลการเรียนรู้ก่อน

และหลงัการเรียนรู้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอักษร

ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) นั้นคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี

คะแนนเฉล่ีย (𝑀𝑀) หลงัเรียนเท่ากบั 22.91และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั5.22 ส่วนคะแนนเฉล่ีย (𝑀𝑀) 

ก่อนเรียนเท่ากบั 16.03 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 3.16  

 

อภิปรายผล  

 1. จากผลการศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบ

ออนไลน์เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วธีิการอ่านออกเสียงสทัอกัษรภาษาจีนเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงสทัอกัษร

ภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ซ่ึงเร่ิมจาการ คน้ควา้หาขอ้มูล เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างแผนการจดั

กิจกรรมเชิงรุกออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นเช่ือมโยงปัญหา ขั้นสังเกตการณ์  ขั้นระดมสมอง และ                

ขั้นสะทอ้นคิดนั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสถาพร พฤฑฒิกลุ (2558) ท่ีกล่าววา่ วธีิการสร้างองคค์วามรู้ให้

เกิดข้ึนในตนเองดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผูแ้นะนาํ กระตุน้ หรืออาํนวยความสะดวก

ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรนภา อาํนวยไพศาล (2562)              
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การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางโดยใช้แนวคิดการสอนแบบบอกเล่า เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถใน การฟัง-พดูสาํหรับเด็กอนุบาล  

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทร์จิรา ชยัภมรฤทธ์ิ (2564) ซ่ึงทาํการพฒันารูปแบบการเรียน

การสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนภาษาจีน ตามแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาของนักศึกษาวิชาชีพครู 

วชิาเอกการสอนภาษาจีน ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนภาษาจีน

ตามแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาของนักศึกษาวิชาชีพครูวิชาเอกการสอนภาษาจีน ควรใช้การเรียนการสอน                

โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เรียนรู้จากการสังเกตการณ์ปฏิบติัของตวัแบบ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ และ              

มีการพฒันาตนเองต่อเน่ืองไป โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ขั้นการจดัเตรียม

ของครู (ดาํเนินการก่อนการจดัการเรียนการสอน) และระยะท่ี 2 ขั้นผูเ้รียนสร้างความรู้ ซ่ึงมีอยู่ 8 ขั้นตอน คือ               

1. ผูส้อนดําเนินการสอนทฤษฎีและเน้ือหาสาระ 2. ผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูลและสรุปความรู้ด้วยตนเองอย่างมี

ความหมาย 3. ผูเ้รียนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีครูและตวัแบบช่วยให้คาํแนะนํา 4. ผูเ้รียนสะท้อน

เน้ือหาสาระและทกัษะการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 5. ผูส้อนเตรียมตวัผูเ้รียนในการปฏิบติัการสอนใน

สถานปฏิบติัการณ์จริง 6. ผูเ้รียนนาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบไวไ้ปใชส้อนจริง 7. ผูเ้รียนสรุปผลการเรียนรู้

และสะทอ้นการเรียนรู้ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 8. ผูเ้รียนประเมินการเรียนรู้ของตนเองตามสภาพจริง    

 2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) 

พบว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากับ 22.91 และคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 16.03 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรทัย ธรรมนาม (2561) ศึกษาการพฒันาความสามารถในการอ่านสะกดคาํยากใน

ภาษาจีนกลาง ผลการวิจยั หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นกนั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของสุเมธ วุฒิชยัปัญญา (2561) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอกัษรจีน (pinyin) ก่อน

และหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่าน ผลการวจิยั

พบวา่ ทกัษะในการอ่านภาษาจีนหลงัการใชชุ้ดฝึก สูงกวา่ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) รูปแบบการวิจัยก่อนการทดลอง                

(pre-experimental designs) แบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววดัสองคร้ัง (The One-Group Pretest-

Posttest Design) ซ่ึงมีขอ้ดีคือง่าย ไม่ซบัซอ้น มีขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือเปรียบเทียบ แต่มีขอ้จาํกดั คือขาดขอ้มูลสาํหรับ

การเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน กล่าวคือ การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษากบันกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 จดัอยู่ใน

กลุ่มนกัเรียนประถมศึกษาซ่ึงขอ้มูลน้ีอาจไม่สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบักลุ่มนกัเรียนในระดบัอ่ืนๆ ซ่ึงนกัเรียน

ในระดบัต่างๆจะเรียนรู้คาํศพัทใ์นระดบัความยากง่ายท่ีแตกต่างกนัไป  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยการเรียนรู้เชิงรุก คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้

นกัศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เป็นการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมและเรียนรู้การแกปั้ญหา และอาจจะเป็นการตั้ง

คาํถามหรือประเด็นเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนกบันกัศึกษาและกระตุน้ให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วม 

ผลการวิจยัพบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ทาํให้การอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลางของ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี4 ของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น พฒันาข้ึน 
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ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสทัอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ครูจึงควรศึกษา

และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส่ื้อมลัติมีเดียท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เพ่ือนาํมาปรับใชใ้นขั้นตอนการเรียนการ

สอนเชิงรุกออนไลน์ 

(2) การเกิดโรคระบาด โควิด 19 ในปัจจุบนัทาํให้นักเรียนตอ้งเรียนท่ีบา้นผ่านช่องทางการเรียน 

การสอนออนไลน์ การจดัการเรียนการสอนของครูโดยการบรรยายเพียงอยา่งเดียวจึงไม่อาจยนืยนัไดว้า่นกัเรียนจะ

ไดรั้บความรู้และมีสมาธิกบัการเรียนตลอดคาบได ้การนาํแนวการจดักิจกรรมเชิงรุกออนไลน์จึงสามารถยกระดบั

ผลการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 ได ้โดยครูตอ้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและร่วมทาํกิจกรรมเชิงรุกและตอ้งมี

การประเมินผลการเรียนรู้ในดา้นต่างๆอยา่งครอบคลุม และพฒันาขอ้บกพร่องของนกัเรียนแต่ละรายซ่ึงจะช่วยให้

การเรียนภาษาไดมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

2.ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงสัท

อกัษรภาษาจีนกลางเท่านั้น การวิจยัในอนาคตจึงควรศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ

การสอนเชิงรุกออนไลน์ ในดา้นอ่ืน เช่น ดา้นทกัษะการฟังภาษาจีนกลาง หรือดา้นการเขียนตามลาํดบัขีดอกัษร

ภาษาจีนกลาง (Bishun Bihua) เป็นตน้ 

(2) การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ของเด็กนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 เท่านั้น และใชก้ารวิจยัเชิงทดลอง (experimental research) รูปแบบการวิจยัก่อนการทดลอง 

(pre-experimental designs) แบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววดัสองคร้ัง (The One-Group Pretest-

Posttest Design) ซ่ึงมีขอ้ดีคือง่าย ไม่ซบัซอ้น มีขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือเปรียบเทียบ แต่มีขอ้จาํกดั คือขาดขอ้มูลสาํหรับ

การเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน ดงันั้นงานวิจยัในอนาคตจึงควรศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ของ

เด็กนกัเรียนระดบัชั้นอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบวา่หากนาํวธีิการเรียนการสอนแบบเดียวกนัไปใชก้บันกัเรียนระดบัชั้น

อ่ืนๆ แลว้จะยงัไดผ้ลสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ีหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บในการเรียนวิชา 

COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2562 จาํนวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบการเรียนรู้วิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิง

กระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย

คาํนวณค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

ผลการวิจยัสรุปไดด้ังน้ี ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ และปัจจยัดา้นความตั้งใจในการใช้งานระบบ มีอิทธิพลต่อ

ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บในการเรียนรู้วิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผา่นระบบ Course on demand   

 

คาํสําคญั: ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ, 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 กระจายไปทัว่โลก 

รัฐบาลไทยมีคาํสั่งใหทุ้กสถาบนัการศึกษาภายในประเทศไทยปิดการเรียนการสอน โดยมีนโยบายให้ครู อาจารย ์

หรือผูรั้บผิดชอบในกระบวนวิชาต่างๆ ทาํงานท่ีบ้าน (Work from home) จดัเตรียมเน้ือหาและสภาพแวดลอ้ม              

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถจดัการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ติดต่อกับผูเ้รียนได ้มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงเป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจาํกดัจาํนวน มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม และ

จิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อสงัคม ไดแ้กไ้ขสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยการเปิดเรียนออนไลน์ ในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2562 ทุกกระบวนวชิา ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ผา่นระบบ RU Cyber classroom ซ่ึงเป็น

การบรรยายสดและถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Course on demand ซ่ึงเป็นวีดิโอท่ีบนัทึกข้ึน

เพ่ือเป็นส่ือการสอนออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาทบทวนสําหรับการชมยอ้นหลัง ซ่ึงกระบวนวิชา COS2101                  

การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ เป็นวิชาบงัคบัของหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลกัสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง วตัถุประสงค์ของกระบวนวิชาน้ีเพ่ือให้ผูเ้รียนนํา

ความรู้เก่ียวกบัการสร้างอลักอริทึมและการเขียนโปรแกรมมาใชง้านโดยเน้นการออกแบบและสร้างโปรแกรม

ขนาดใหญ่ สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างข้อมูลเบ้ืองตน้ด้วยวิธีการเชิงกระบวนคาํสั่งและสามารถเขียน

โปรแกรมเชิงกระบวนคาํสัง่ได ้กระบวนวชิาน้ีเป็นกระบวนวชิาท่ีสาํคญัท่ีนกัศึกษาตอ้งนาํความรู้ท่ีเรียนไปต่อยอด

ในวชิาอ่ืนๆ ดงันั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใหมี้การเรียนรู้แบบออนไลนว์ชิา COS2101 ผูรั้บผิดชอบกระบวนวชิาได้

จดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้สําหรับใชใ้นการเรียนการสอนซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีสําคญัอยู่ 4 ส่วน ไดแ้ก่ เน้ือหา

กระบวนวิชา  การบริหารจดัการเรียนรู้ การติดต่อส่ือสาร และการสอบหรือการประเมินผล ซ่ึงการจดัการเรียนการสอน

แบบออนไลน์วิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ อาจมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียน

ไดรั้บ โดยงานวิจยัน้ีจะทาํการศึกษาปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นคุณภาพสารสนเทศ 

ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นความตั้งใจในการใชง้านระบบ ดา้นความพึงพอใจ และดา้นประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ  

ดังนั้ นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียนได้รับในการเรียนวิชา COS2101 การเขียน

โปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับ

ผู ้สอนอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู ้สอนได้ทราบว่าการเรียนการสอนผ่านระบบ Course on demand ในกระบวนวิชา 

COS2101 ท่ีจดัสร้างข้ึนมีปัจจยัในด้านใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียนได้รับ ปัญหาและอุปสรรคใน             

การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีอะไรบ้าง ซ่ึงผลการวิจัยทําให้ผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรู้                 

ทาํความเขา้ใจ ทาํแบบฝึกหัด และทดสอบตนเองไดใ้นระบบออนไลน์ โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนไดห้รือไม่ รวมทั้ง

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ มีพอเพียงและเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงผลการวจิยัน้ีจกัเป็นประโยชน์ต่อผูส้อนและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้

เหมาะสม ตามมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บในการเรียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรม

เชิงกระบวนการ ผา่นระบบ Course on demand ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

(1) กระบวนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ เป็นวชิาบงัคบัของหลกัสูตรวทิยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวทิยาศาสตร์ ซ่ึงคาํอธิบายกระบวนวชิา ประกอบดว้ย การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ โดยใชโ้ครงสร้าง

ควบคุมแบบต่าง ๆ ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซํ้ า แบบชนิดขอ้มูลอย่างง่าย การจดัการแฟ้ม การทดสอบและแก้ไข

จุดบกพร่องในโปรแกรมและคุณสมบติัของโปรแกรมท่ีดี โดยใชภ้าษาโปรแกรม เช่น ภาษาซี   

(2) การเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง (E-Learning) เป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงวิธีเรียนท่ี

เป็นอยู่เดิมเป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet) หรืออินทราเน็ต (intranet) หรือดาวเทียม 

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจของตน การเรียนแบบอีเลิร์นนิง มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู ่

4 ส่วน ได้แก่ 1) เน้ือหากระบวนวิชา เป็นบทและเป็นขั้นตอน  2) การบริหารจดัการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

กาํหนดลาํดบัของเน้ือหาในบทเรียน 3) การติดต่อส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดติ้ดต่อ สอบถาม ปรึกษา 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างตวัผูเ้รียนกบัผูส้อน และ 4) การสอบหรือการประเมินผล เป็นการกาํหนด

เกณฑม์าตรฐานเพ่ือวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

(3) ทฤษฏีแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของดีโลนและแมคลีน (DeLone and 

McLean Information System Success Model) ถูกออกแบบเม่ือปี ค.ศ. 1992 และถูกปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในปี ค.ศ. 

2002 และ ปี ค.ศ. 2003 เพ่ือให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน ประกอบดว้ยตวัแปร แบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณภาพ

ของระบบ (System Quality) โดยวดัผลกระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศ 2) ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 

(Information Quality) เป็นการวดัผลกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 3) ด้านคุณภาพการบริการ 

(Service Quality)โดยวดัผลจากการใชง้านสารสนเทศจากระบบสารสนเทศของผูใ้ชง้าน 4) ดา้นความตั้งใจในการ

ใชง้านระบบ(Intention to Use)โดยวดัผลจากพฤติกรรมของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ 5) ดา้นความพึงพอใจของ

ผู ้ใช้งาน (User Satisfaction)  วดัความพึงพอใจหรือการตอบสนองของผู ้ใช้งานต่อผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบ

สารสนเทศ 6)  ดา้นประโยชน์ท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บ (Net Benefits) พิจารณาโดยคาํนึงถึงวตัถุประสงคห์รือผลประโยชน์ท่ี

ไดจ้ากการใชง้านระบบ  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 วิเคราะห์จากเน้ือหารายวิชา COS2101 จาก มคอ.3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง และปรับปรุงโมเดลความสาํเร็จของระบบสารสนเทศของดีโลนและแมคลีน ปี ค.ศ. 2003 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1738 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใชข้อ้มูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์

ขอ้มูลใชส้ถิติภาคพรรณนา(Descriptive Statistics) ใชร้ะยะเวลาในการวจิยัรวม 12 เดือน 

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีลงทะเบียนวิชา COS2101 การเขียน

โปรแกรมเชิงกระบวนการ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 40 คน ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

จากนักศึกษาท่ีเรียนผ่าน Course on demand วิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ และเขา้สอบ

ปลายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

(1) ระบบการเรียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on 

demand ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 12 คร้ัง ๆ ละประมาณ 1 ชัว่โมง 

(2) Google classroom สาํหรับใหน้กัศึกษาส่งการบา้นและร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน จาํนวน 3 ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

จาํนวน 5 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพและความสําเร็จของการเรียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรม

เชิงกระบวนการ ผ่าน Course on demand ของ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 6 ดา้น จาํนวน 35 ขอ้ เป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั 

 ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเรียนวิชา COS2101 ผ่านระบบ Course on  

demand ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม และหาคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการหาความเท่ียงตรง

ของเน้ือหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามกับจุดประสงค์ (IOC) ถ้ามีค่า 0.50 ข้ึนไปแสดงว่า                    
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ขอ้คาํถามนั้ นวดัได้ตรงจุดประสงค์  ปรับขอ้คาํถามตามคาํแนะนําของผูท้รงคุณวุฒิ ยื่นโครงร่างการวิจัยต่อ

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัและจรรยาบรรณทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพ่ือขอการรับรอง

ดา้นจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ ดาํเนินการติดต่อขอเก็บขอ้มูลวจิยั ณ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ทาํการสุ่มตวัอยา่ง 

ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํวิจยั พร้อมทั้งกาํหนด วนั เวลา และสถานท่ี ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทั้ง

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิจยัให้ผูเ้ขา้รับการวิจยัไดรั้บทราบ และลงนามยนิยอมเขา้รับการวิจยั ดาํเนินการเก็บขอ้มูล

วจิยัตามแผนการวจิยั  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผลและแปลผลในรูปแบบเรียงความต่อไป 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัคุณภาพและความสําเร็จของการเรียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรม

เชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดว้ยค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลผลต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนวิชา COS2101 การเขียน

โปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงดว้ย และการวิเคราะห์ค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  

ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดว้ยการสรุปตีความ 

 

5. ผลการวจัิย 

  ตอนที่ 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 40 คน เป็นเพศชายมากกวา่เพศ

หญิง ส่วนมากมีอายุระหว่าง 18-30 ปี และเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงลงทะเบียนวิชา 

COS2101 เป็นคร้ังแรก ส่วนมากเคยมีประสบการณ์การเรียนผา่นระบบออนไลน์  

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคุณภาพและความสําเร็จของระบบการเรียนวิชา COS2101 

การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผา่นระบบ Course on demand ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพและความสาํเร็จของการเรียนวชิา  COS2101  

                 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผา่นระบบ  Course on demand ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

ด้าน ข้อคําถาม 𝜇𝜇 𝜎𝜎 แปลผล 

1 ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) 

1.   ความสะดวกในการเรียนรู้ 

2.   ความง่ายต่อการใชง้าน 

3.   การศึกษาเน้ือหาบทเรียนไดทุ้กท่ี  

      ทุกเวลาตามความตอ้งการ      

4. ความน่าเช่ือถือของสัญญาณภาพและเสียง  

5. ความปลอดภยัในการใชง้าน 

 

4.30 

4.28 

4.50 

 

3.72 

4.20 

 

0.69 

0.85 

0.82 

 

1.04 

0.76 

 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

มาก 

                                              รวม 4.20 0.66 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ด้าน ข้อคําถาม 𝜇𝜇 𝜎𝜎 แปลผล 

2 ด้านคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 

6. การจดัการเรียนการสอนเหมาะสม 

7. เน้ือหาครบถว้นสมบูรณ์  

8. เน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัต่อเวลา 

9. ความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัของเน้ือหา 

10. การนาํเสนอเขา้ใจง่าย มีรูปแบบท่ีดี 

11. การบา้นและแบบฝึกหดัมีความเหมาะสม 

12. ระยะเวลากาํหนดส่งการบา้นเหมาะสม 

13. การประเมินผลเหมาะสม 

14. ขอ้สอบปลายภาคเหมาะสม 

 

4.48 

4.50 

4.33 

4.48 

4.48 

4.25 

4.70 

4.58 

4.27 

 

0.75 

0.68 

0.73 

0.64 

0.60 

0.87 

0.61 

0.68 

0.82 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

                                              รวม 4.45 0.51 มาก 

3 ด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

15. ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียน            

และผูส้อน (prompt) 

16. การตอบสนองของผูส้อนผา่นช่องทางการส่ือสาร

รวดเร็ว (responsive) 

17. ส่ือการเรียนรู้อ่ืนๆ สาํหรับการคน้ควา้เหมาะสม 

18. ผูส้อนมีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมและเป็น

ธรรม (fair) ในการใหค้าํปรึกษาหรือใหค้าํแนะนาํ 

 

4.45 

 

4.42 

 

4.33 

4.78 

 

 

0.75 

 

0.78 

 

0.62 

0.48 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

                                              รวม 4.49 0.52 มาก 

4 ดา้นความตั้งใจในการใชง้านระบบ 

19. ความสมํ่าเสมอในการเรียนรู้ 

20. ความสมํ่าเสมอในการทาํแบบฝึกหัด 

21. การศึกษาเพ่ิมเติมจากตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง  

22. การศึกษาเพ่ิมเติมจากการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  

23. การศึกษาเพ่ิมเติมโดยสอบถามจากบุคคลท่ีมีความรู้ 

24. การฝึกปฏิบติัหรือฝึกทกัษะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ี

ผูส้อนกาํหนด 

 

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 

                                              รวม 3.23 0.84 มาก 

5 ด้านความพงึพอใจ 

25. ความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ 

26. ความมัน่ใจในการเรียนรู้ 

27. ความพึงพอใจของความสาํเร็จในภาพรวม 

 

4.13 

3.60 

3.85 

 

0.91 

1.01 

0.92 

 

มาก 

มาก 

มาก 

                                              รวม 3.86 0.81 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ด้าน ข้อคําถาม 𝜇𝜇 𝜎𝜎 แปลผล 

6 ดา้นประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ 

28. ความรับผดิชอบ การมีวนิยั ตรงต่อเวลา  

29. ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎี            

ท่ีสาํคญัในเน้ือหา 

30. การวเิคราะห์ปัญหา ความเขา้ใจและอธิบาย                 

ความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ได ้

31. การพฒันาความรู้ ความชาํนาญทางคอมพิวเตอร์          

อยา่งต่อเน่ือง 

32. การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

33. การประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

34. การพฒันาการเรียนรู้ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

35. ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

 

3.63 

4.03 

 

3.80 

 

3.95 

 

3.77 

 

3.98 

3.80 

4.05 

 

1.03 

0.83 

 

0.99 

 

1.01 

 

1.00 

 

0.86 

0.85 

0.85 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

                                              รวม 3.88 0.79 มาก 

   

 ผลการวิเคราะห์  จากตารางท่ี  1 แสดงว่า คุณภาพและความสําเร็จของการเรียนวิชา COS2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบ Course on demand ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านคุณภาพการบริการ (𝜇𝜇=4.49, 𝜎𝜎=0.52)  รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพสารสนเทศ                  

(𝜇𝜇=4.45, 𝜎𝜎=0.51) และดา้นคุณภาพของระบบ (𝜇𝜇=4.20, 𝜎𝜎=0.66) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ของแต่ละดา้น

เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย แสดงให้เห็นว่า ดา้นคุณภาพของการบริการ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นว่า

ผูส้อนมีความรู้สามารถมีความพร้อมและเป็นธรรมในการให้คาํปรึกษาหรือให้คาํแนะนําแก่ผูเ้รียนมากท่ีสุด                

(𝜇𝜇=4.78, 𝜎𝜎=0.48)  รองลงมา คือ ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน (𝜇𝜇=4.45, 𝜎𝜎=0.75) 

และการตอบสนองของผูส้อนผ่านช่องทางการส่ือสารรวดเร็ว (𝜇𝜇=4.42, 𝜎𝜎=0.78) ตามลาํดับ ดา้นคุณภาพของ

สารสนเทศ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นวา่ ระยะเวลาในการกาํหนดส่งการบา้นเหมาะสมมากท่ีสุด(𝜇𝜇=4.70, 𝜎𝜎=0.61) 

รองลงมา คือ การประเมินผลเหมาะสม (𝜇𝜇=4.58, 𝜎𝜎=0.68) และเน้ือหาครบถว้นสมบูรณ์ (𝜇𝜇=4.50, 𝜎𝜎=0.68) 

ตามลาํดบั ดา้นคุณภาพของระบบ พบว่า การศึกษาเน้ือหาบทเรียนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

(𝜇𝜇=4.50, 𝜎𝜎=0.82) รองลงมา คือ ความสะดวกในการเรียนรู้ (𝜇𝜇=4.30, 𝜎𝜎=0.69)  และความง่ายต่อการใช้งาน   

(𝜇𝜇=4.28, 𝜎𝜎=0.85) ตามลาํดับ ด้านประโยชน์ท่ีผูเ้รียนได้รับ พบว่า ผูเ้รียนได้รับทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ี

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด (𝜇𝜇=4.05, 𝜎𝜎=0.85) รองลงมา คือ ผูเ้รียนได้รับความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับ

หลกัการและทฤษฎีท่ีสําคญัในเน้ือหา (𝜇𝜇=4.03, 𝜎𝜎=0.83) และผูเ้รียนสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ                   

การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม (𝜇𝜇=3.98, 𝜎𝜎=0.86) ตามลาํดับ ด้านความพึงพอใจ พบว่า

ผูเ้รียนมีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้มากท่ีสุด (𝜇𝜇=4.13, 𝜎𝜎=0.91) รองลงมาคือความพึงพอใจของความสาํเร็จใน

ภาพรวม (𝜇𝜇=3.85, 𝜎𝜎=0.92) และความมัน่ใจในการเรียนรู้ (𝜇𝜇=3.60, 𝜎𝜎=1.01) ตามลาํดับ ด้านความตั้ งใจใน               

การใช้งานระบบ พบว่า ผูเ้รียนต้องศึกษาเพ่ิมเติมจากการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด (𝜇𝜇=3.88, 
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𝜎𝜎=0.91)   รองลงมาคือ ความสมํ่ าเสมอในการเรียนรู้ (𝜇𝜇=3.52, 𝜎𝜎=1.04) และความสมํ่ าเสมอในการทํา

แบบฝึกหดั (𝜇𝜇=3.15, 𝜎𝜎=1.12) ตามลาํดบั 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลผลต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียนได้รับในการเรียนวิชา COS2101  

การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผา่นระบบ Course on demand ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  แสดงค่าสหสมัพนัธ์ของคุณภาพของระบบ คุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของการบริการ                     

ความตั้งใจในการใชง้านระบบและความพึงพอใจ กบัประโยชนท่ี์ผูเ้รียนไดรั้บในการเรียนวชิา 

COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผา่นระบบ Course on demand ของมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ปัจจยั ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ r R2 

คุณภาพของระบบ ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ 0.195 3.80% 

คุณภาพของสารสนเทศ ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ 0.276 7.62% 

คุณภาพของการบริการ ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ 0.257 6.60% 

ความตั้งใจในการใชง้านระบบ ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ 0.432** 18.66% 

ความพึงพอใจ ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ 0.779** 60.68% 

** สหสัมพันธ์มนัียสาํคัญท่ี 0.01 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจ และความตั้ งใจในการใช้งานระบบ                        

มีสหสัมพนัธ์ กบั ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บในการเรียนวชิา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบ 

Course on demand อย่างมีนัยสําคญัท่ี α = 0.01 หมายความวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ และความตั้งใจในการใช้

งานระบบมาก ทาํให้ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บมาก โดยความพึงพอใจสามารถกาํหนดไดป้านกลาง คือ ร้อยละ 

60.68 สําหรับความตั้งใจในการใช้งานระบบกาํหนดได้น้อย คือร้อยละ 18.66 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ และ                           

ความตั้ งใจในการใช้งานระบบ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียนได้รับในการเรียนวิชา COS2101                

การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผา่นระบบ Course on demand       

 

ตารางที ่3  แสดงค่าอิทธิพลทางคณิตศาสตร์ระหวา่ง ความตั้งใจในการใชง้านระบบ และความพึงพอใจ                         

กบัประโยชนท่ี์ผูเ้รียนไดรั้บในการเรียนวชิา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผา่นระบบ   

                 Course on demand 

ตวัแปรอิสระ B Std. Error Beta t/F Sig 

(ค่าคงท่ี) 0.53 0.425  1.248 .220 

ความตั้งใจในการใชง้านระบบ 0.198 0.098 0.209 2.026 .050* 

ความพึงพอใจ 0.701 0.101 0.714 6.932 .000* 

* สหสัมพันธ์มีนัยสาํคัญท่ี 0.05 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากตารางท่ี 3 พบวา่ ตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างความตั้งใจในการใชง้านระบบ 

และความพึงพอใจ กบั ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บในการเรียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ
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ผ่านระบบ Course on demand  เม่ือ α = 0.53, β1= 0.198, β2= 0.701 โดย X1 = ความตั้งใจในการใชง้านระบบ,    

X2 = ความพึงพอใจ, Y  = ค่าทาํนายประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ  ไดส้มการดงัน้ี   

Y = 0.53 + 0.198 X1 + 0.701 X2 

 ตอนที่ 4 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการผ่าน

ระบบ Course on demand ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ด้านคุณภาพของระบบ  ผู ้เรียนต้องการให้ VDO สามารถเพ่ิมความเร็วได้ และสามารถ 

download เก็บไวไ้ด ้ตอ้งการใหภ้าพและเสียงมีคุณภาพมากกวา่น้ี มีบางเน้ือหาท่ีภาพไม่ชดัเจน 

(2) ดา้นคุณภาพสารสนเทศ ผูเ้รียนตอ้งการให้มีการจดัทาํภาพท่ีทาํให้เขา้ใจไดม้ากข้ึน ตอ้งการให้

ส่ือการสอนมีความน่าสนใจมากกว่าน้ี ทั้ งสีสัน ตวัหนังสือ ท่ีสามารถดึงดูดให้อยากเรียนมากข้ึน  เน่ืองจากมี

ผูเ้รียนบางคนไม่มีความรู้พ้ืนฐานจากการเขียนโปรแกรมมาก่อน 

(3) ดา้นคุณภาพของการบริการ ผู ้เรียนบางคนตอ้งการช่องทางการติดต่อท่ีชดัเจน เห็นวา่เรียนใน

คลาส สะดวกกบัการสอบถามมากกวา่ 

 

6. อภิปรายผล  

 (1) การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพและความสาํเร็จของระบบการเรียนวิชา COS2101 

การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผา่นระบบ Course on demand ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพการบริการ  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพสารสนเทศ และ

ดา้นคุณภาพของระบบ ตามลาํดบั เน่ืองมาจากงานวิจยัน้ีเป็นการนาํดิจิทลัเทคโนโลยีมาสร้างเป็นเคร่ืองมือเพ่ือ 

การสอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านเวบ็ไซค์หลกัของ

มหาวิทยาลยัไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาท่ีนาํเสนอไดต้ามความตอ้งการ ผูเ้รียน

และผูส้อนสามารถติดต่อกันผ่าน อี-เมลล์หรือไลน์ได้สะดวก ดังนั้ นระบบการเรียนวิชา COS2101 การเขียน

โปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงมีคุณภาพและ

ความสาํเร็จสามารถใชส้อนทดแทนการเรียนการสอนปกติ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุชา สะเส็ม (2560) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ืองการประยุกตใ์ช ้e-Learning ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใชร้ะบบ e-Learning เขา้มาเป็นส่วนเสริมในการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวไ้หไ้ดจ้ากทุกสถานท่ีทุกเวลาท่ีมี

การออนไลน์  เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงเน้ือหา บทเรียน ไดจ้ากอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทาํให้ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมเสริมการเรียนรู้อ่ืน ผูส้อนสามารถออกแบบการเรียนรู้ โดยใช ้               

ส่ือมลัติมีเดีย ทั้ งในรูปขอ้ความ ภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว ทาํให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและ                

ส่ือความหมายไดดี้กวา่การเรียนภายในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียว 

(2) จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บในการเรียนวิชา COS2101 การเขียน

โปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่า ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ

และความตั้งใจในการใชง้านระบบ มีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บในการเรียนวิชา COS2101 การเขียน

โปรแกรมเชิงกระบวนการผ่านระบบ Course on demand  แสดงวา่ ผูส้อนสามารถออกแบบการเรียนการสอนในดา้น

คุณภาพของระบบ คุณภาพของสารสนเทศ และคุณภาพการบริการไดใ้นระดบัดี ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเพลิดเพลิน

และมัน่ใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นักศึกษามีความตั้งใจในการใชง้านระบบ เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะต่างๆ 
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เห็นไดจ้ากจาํนวนผูเ้ขา้ใชง้านดูวีดีโอคาํบรรยาย วิชา COS2101 ภาคเรียน S/62 มากถึง 8,584 คน อา้งอิง ณ วนัท่ี 

17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู ้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ว่าการเรียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิง

กระบวนการผ่านระบบ Course on demand ได้รับประโยชน์ต่อตนเองได้มากน้อยเท่าใด สอดคลอ้งกบัทฤษฏี

แบบจาํลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของดีโลนและแมคลีน (2003) ท่ีความพึงพอใจของผูใ้ชง้านและ 

ความตั้งใจในการใชง้านระบบมีอิทธิพลต่อผลประโยชน์ท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อลงกรณ์              

ศุภธาํรง (2557) ไดท้าํการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใชง้าน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิของ

ผูใ้ชง้านโปรแกรมสตีม ผลการวจิยั พบวา่ การใชง้านระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อประโยชน์สุทธิของผูใ้ชง้าน และ

ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านมีอิทธิพลทางบวกต่อประโยชน์ท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ควรพฒันาคุณภาพของระบบ  คุณภาพของสารสนเทศ และคุณภาพของการบริการใหมี้คุณภาพมากข้ึน 

เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความตั้ งใจในการใช้งานของนักศึกษา โดยนําเสนอเน้ือหาท่ีมี                  

ความน่าสนใจมากข้ึน ทั้งสีสนั ตวัหนงัสือ ภาพท่ีชดัเจนในรูปส่ือประสม  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้าใจโปรแกรม เน่ืองจากผูเ้รียนจาํนวนหน่ึง ไม่เข้าใจเน้ือหา                   

ท่ีสาํคญั ไม่สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปทาํแบบฝึกหดัและการบา้นได ้ทาํใหไ้ม่ประสบความสาํเร็จในการเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์จาํนวน 2 ขอ้ คือ 1) เพ่ือศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร

สายสนับสนุน ระดบับงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ สํานักงานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ 2) เพ่ือศึกษาแนวทาง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ สํานักงาน                      

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ สาํนกังาน

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ จาํนวน 232 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นสองระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั                 

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระยะท่ี 2 เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดย

การสนทนากลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชคื้อคู่มือประกอบการสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ของบุคลากรสาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ วเิคราห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบั

บญัชาและระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ ประกอบไปดว้ย 6 ดา้น คือ ดา้นเจตคติ ดา้นเป้าหมาย    

ในการเรียนรู้ ด้านการควบคุมตวัเองในการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้านการส่ือสาร และด้าน                

การแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านเจตคติมีค่าเฉล่ียสูงสุด และด้านเป้าหมายใน             

การเรียนรู้มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 2) ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติของบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบั

บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ ด้านเจตคติ                    

ควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดท่ีเป็นฐานขอ้มูลออนไลน์ และควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวติดว้ยการสนบัสนุนรางวลัหรือการใหค้่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน เม่ือมีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน ดา้นเป้าหมาย

ในการเรียนรู้ ควรกาํหนดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในสปัดาห์ ใหมี้การแข่งขนัความรู้ท่ีไดค้น้หา/อ่าน มานาํเสนอหรือ

ระดมสมองแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และควรประชาสัมพนัธ์หนังสือใหม่และหนังสือน่าอ่านลงบอร์ด

ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ และจัดมุมนั่งอ่านหนังสือตามโซนต่างๆ เพ่ือกระตุน้ความสนใจในการอ่านหนังสือใน               
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แต่ละวนั ดา้นการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ องคก์รควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดฝึ้กฝนการสร้างสมาธิ ผ่านโครงการ

สมาธิเพ่ือสร้างปัญญา ดา้นการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

ไม่วา่จะในระดบัเดียวกนัหรือต่างระดบั รวมไปถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกสายงาน เพ่ือเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่

ใหก้บัตนเอง ดา้นการส่ือสาร ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรไดฝึ้กภาษาท่ีหลากหลายกบัเจา้ของภาษาโดยตรง อาจจดัซ้ือ

โปรแกรมหรือแอพลิเคชัน่ท่ีช่วยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน เพ่ือใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพในการส่ือสารท่ีดี

มากยิ่งข้ึน และดา้นการแกไ้ขปัญหา ควรส่งเสริมโดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์

ในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาในการทาํงานมาบรรยายให้กบับุคลากรในองคก์ร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและลดความผิดพลาด

ในการทาํงาน 

 

คาํสําคญั: การเรียนรู้ตลอดชีวติ แนวทางส่งเสริม บุคลากรสายสนบัสนุน   

 

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 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) น้ี (สํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2560 : 63-64) ไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันา ในขอ้ท่ี 1 วตัถุประสงค ์

1.1 คือ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมท่ีดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทกัษะความรู้

ความสามารถและพฒันาตนเองไดต้่อเน่ืองตลอดชีวิต และเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ดงักล่าว ยงักาํหนด

เป้าหมายรวมการพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ประกอบดว้ย 2.1 คนไทยมีคุณลกัษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

มีวินัย มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการ

ปรับตวัไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัสถานการณ์  มีความรับผิดชอบและทาํไประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมี

ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความเป็นไทย ซ่ึงจากวตัถุประสงคน้ี์เม่ือพิจารณาจะ

พบวา่ เป็นการมุ่งเนน้และให้ความสาํคญัของการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับคนไทยในยคุปัจจุบนั 

เพ่ือใหก้า้วทนัต่อการพฒันาของสงัคมโลกอยา่งรอบดา้น 

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ (2564-2567) ท่ีจดัทาํข้ึนภายใตก้รอบ

ยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ประกอบกบัการทบทวนวิเคราะห์แผนพฒันาทรัพยากรให้เป็นไปตามแนวทาง  

การพฒันาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563-2565 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 มุ่งหวงัการพฒันา

บุคลากรภาครัฐเป็นปัจจยัสาํคญั เพ่ือช่วยให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศภายใตค้วามทา้ทายและ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว และราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ก็เล็งเห็นถึงความสาํคญัในการจดัทาํแผนพฒันา

บุคลากร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดทิศทางสาํหรับดาํเนินงานการพฒันาบุคลากรราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ให้

มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ มีคุณธรรม ความสามารถ ภายใตยุ้ทธศาสตร์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 4                  

การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละระบบงานสู่องคก์รสมรรถนะสูงท่ีมีวสิัยทศัน์ร่วมอยา่งย ัง่ยนื ใหเ้ป็นสถาบนัท่ีเป็น

เลิศในระดบัสากล ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามแผนพฒันาบุคลากร บรรลุวตัถุประสงค ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

จึงไดน้าํนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สงัเคราะห์กาํหนดประเด็นแผนพฒันาบุคลากรราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 

มีประเด็น 3 ดา้น ดงัน้ี 1) การวางแผนอตัรากาํลงัและการสรรหาผูป้ฏิบติังาน 2) การเสริมสร้างขีดความสามารถ  

3) สร้างความผกูพนัและขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงได้ศึกษาลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแนวทางส่งเสริม                       

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวิทยาลยั

จุฬาภรณ์ ทั้ งน้ี ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพฒันาและ

เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคบับัญชาและระดบั

ปฏิบติัการ สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชาและ

ระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรสาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ สายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชา 

จาํนวน 50 คน และระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 500 คน รวมประชากรทั้งส้ินเท่ากบั 550 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรสาํนกังานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ สายสนับสนุน ระดบับงัคบั

บญัชา และระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 232 คน ดว้ยการใชสู้ตรของยามาเน่ โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

และไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่ง โดยแยกประชากรออกเป็น              

2 กลุ่ม จากบุคลากร 2 ระดบั ตามสดัส่วนของประชากรแต่ละระดบั 

2) แบบแผนของการวจิยั  

การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งเชิงปริมาณและ                       

เชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร

สายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 

3) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

บุคลากรสาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม 

เก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจตคติ ดา้นเป้าหมายในการเรียนรู้ ดา้นการควบคุมตวัเอง

ในการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ดา้นการส่ือสาร และดา้นการแกไ้ขปัญหา จาํนวนทั้งส้ิน 39 ขอ้ และ

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงตรวจสอบความเท่ียงตรง                   

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม มีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคร์วมทั้งฉบบัเท่ากบั 

0.92 ซ่ึงหมายถึง ขอ้คาํถามของแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยัและเน้ือหาการวิจยั 

ซ่ึงสามารถนาํไปใชไ้ด ้ 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ คู่มือประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion)      

 4) การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั ผูว้ิจยัขอความร่วมมือในการทาํแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นบุคลากรสาํนกังานราชวิทยาลยั

จุฬาภรณ์ สายสนับสนุน ระดับบังคบับัญชาการและระดับปฎิบัติการ จาํนวน 232 คน โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ (Google Forms) จากนั้นเร่ิมดาํเนินการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 

2564 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 232 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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 4.2 การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาทั้ง 5 ท่าน 

มาร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และช้ีแจงถึงความจาํเป็นก่อนดาํเนินการ ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 

2564 โดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ ง 6 ด้าน มาเสนอต่อ

ผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 5 ท่าน เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของบุคลากรสาํนกังานราช

วทิยาลยัจุฬาภรณ์ และไดท้าํการบนัทึกเสียงและจดบนัทึกตลอดระยะเวลาการสนทนา  

 5)  การวเิคราะห์ข้อมูล  

5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสาํนกังาน          

ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์  

5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มาวิเคราะห์            

เชิงเน้ือหา และสรุปเป็นใจความสําคญั เพ่ือนาํมาเสนอเป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของบุคลากร

สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 

 

ผลการวจัิย 

 ระยะที่ 1 ผลการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบังคบับญัชา                

และระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ พบวา่ ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 ดา้น ประกอบดว้ย                

1) ด้านเจตคติ 2) ด้านเป้าหมายในการเรียนรู้ 3) ด้านการควบคุมตวัเองในการเรียนรู้ 4) ดา้นการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค ์5) ดา้นการส่ือสาร 6) ดา้นการแกไ้ขปัญหา ของบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชาและระดบั

ปฏิบติัการ สํานักงานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ มีลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดา้นเจตคติมากท่ีสุด รองลงมา คือ       

ดา้นการส่ือสาร ดา้นการแกไ้ขปัญหา ดา้นการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ดา้นการควบคุมตวัเองในการเรียนรู้ ตามลาํดบั 

และดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นเป้าหมายในการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวติ ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 232 คน 

ข้อคาํถาม 

ระดบัความเป็นจริง 

X� S.D. แปลค่า 1 

(นอ้ยท่ีสุด) 

2 

(นอ้ย) 

3 

(ปานกลาง) 

4 

(มาก) 

5 

(มากท่ีสุด) 

ด้านเจตคติ         

1. ท่านชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ                        

อยูต่ลอดเวลา 

1 

(0.4) 

6 

(2.6) 

75 

(32.3) 

93 

(40.1) 

57 

(24.6) 

3.85 0.83 มาก 

2. ท่านรู้สึกเพลิดเพลินในส่ิงท่ีกาํลงั

เรียนรู้อยู ่ณ ขณะนั้น 

0 

 

7 

(3.0) 

84 

(36.2) 

93 

(40.1) 

48 

(20.7) 

3.78 0.80 มาก 

3. ท่านเห็นดว้ยวา่การเรียนรู้มี

ความสาํคญัและจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

1 

(0.4) 

4 

(1.7) 

60 

(25.9) 

72 

(31.0) 

95 

(40.9) 

4.10 0.87 มาก 

4. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ดว้ยความสมคัรใจทุกคร้ัง 

3 

(1.3) 

19 

(8.2) 

96 

(41.4) 

73 

(31.5) 

41 

(17.7) 

3.56 0.91 มาก 

5. ท่านเห็นอกเห็นใจและสามารถ

ยอมรับความคิดเห็นหรือขอ้แตกต่าง

ระหวา่งตนเองและผูอ่ื้นได ้

1 

(0.4) 

4 

(1.7) 

68 

(29.3) 

85 

(36.6) 

74 

(31.9) 

3.97 0.84 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ข้อคาํถาม 

ระดบัความเป็นจริง 

X� S.D. แปลค่า 1 

(นอ้ยท่ีสุด) 

2 

(นอ้ย) 

3 

(ปานกลาง) 

4 

(มาก) 

5 

(มากท่ีสุด) 

6. ท่านรู้จกัแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย

เพ่ือให้ไดรั้บความรู้ท่ีท่านตอ้งการ 

0 4 

(1.7) 

102 

(44.0) 

86 

(37.1) 

40 

(17.2) 

3.69 0.76 มาก 

7. ท่านศึกษาเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้

ความสามารถของตนให้ดียิง่ข้ึน 

0 9 

(3.9) 

86 

(37.1) 

81 

(34.9) 

56 

(24.1) 

3.79 0.85 มาก 

8. ท่านแสวงหาความรู้ดว้ยการลงมือ

ปฏิบติัและศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

ต่างๆ 

0 4 

(1.7) 

92 

(39.7) 

85 

(36.6) 

51 

(22.0) 

3.78 0.80 มาก 

9. ท่านอ่านหนงัสือหรือวารสารวิชาการ

เป็นประจาํ เพ่ือพฒันาความรู้และ         

ต่อยอดการเรียนรู้ 

7 

(3.0) 

38 

(16.4) 

107 

(46.1) 

54 

(23.3) 

26 

(11.2) 

3.23 0.95 ปาน 

กลาง 

10. ท่านติดตามความเคล่ือนไหวของ

ขอ้มูล ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆ 

จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถืออยา่ง

สมํ่าเสมอ 

1 

(0.4) 

11 

(4.7) 

104 

(44.8) 

74 

(31.9) 

42 

(18.1) 

3.62 0.48 มาก 

รวม      3.73 0.80 มาก 

ด้านเป้าหมายในการเรียนรู้         

11. ท่านตั้งเป้าหมายการเรียนรู้                  

จากปัญหา ความสนใจ และ              

ความตอ้งการของตนเอง 

0 8 

(3.4) 

94 

(40.5) 

88 

(37.9) 

42 

(18.1) 

3.70 0.80 

 

มาก 

12. ท่านวางแผนและกาํหนดระยะเวลา

ในการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายในการเรียนรู้ 

1 

(0.4) 

11 

(4.7) 

117 

(50.4) 

76 

(32.8) 

27 

(11.6) 

3.50 0.77 ปาน 

กลาง 

13. ท่านแบ่งเวลาเรียนรู้ในส่ิงท่ีท่าน

สนใจวนัละ 1-2 ชัว่โมง 

6 

(2.6) 

41 

(17.7) 

114 

(49.1) 

54 

(23.3) 

17 

(7.3) 

3.15 0.88 ปาน 

กลาง 

14. ท่านลงมือแสวงหาความรู้จน

สามารถเรียนรู้ไดส้าํเร็จตาม

เป้าหมายและระยะเวลาท่ีกาํหนด 

2 

(0.9) 

18 

(7.8) 

115 

(49.6) 

73 

(31.5) 

24 

(10.3) 

3.42 0.81 ปาน 

กลาง 

รวม      3.44 0.81 ปาน 

กลาง 

ด้านการควบคุมตัวเองในการเรียนรู้         

15. ท่านมุ่งมัน่และตั้งใจเรียนรู้เพ่ือให้

เขา้ใจในส่ิงนั้นๆ  

1 

(0.4) 

9 

(3.9) 

96 

(41.4) 

94 

(40.5) 

32 

(13.8) 

3.63 0.78 มาก 

16. ท่านสามารถเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง

จนกวา่จะบรรลุวตัถุประสงค ์

1 

(0.4) 

11 

(4.7) 

113 

(48.7) 

78 

(33.6) 

29 

(12.5) 

3.53 0.78 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ข้อคาํถาม 

ระดบัความเป็นจริง 

X� S.D. แปลค่า 1 

(นอ้ยท่ีสุด) 

2 

(นอ้ย) 

3 

(ปานกลาง) 

4 

(มาก) 

5 

(มากท่ีสุด) 

17. ท่านสามารถมีสมาธิตลอดการรับ

ฟังบรรยาย 

2 

(0.9) 

19 

(8.2) 

125 

(53.9) 

67 

(28.9) 

19 

(8.2) 

3.35 0.78 ปาน 

กลาง 

18. ท่านฝึกเรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่รู้จากการ

อ่าน การฟัง การดู และการลงมือ

ปฏิบติั 

2 

(0.9) 

13 

(5.6) 

100 

(43.1) 

83 

(35.8) 

34 

(14.7) 

3.57 0.83 มาก 

19. ท่านมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดไวแ้ละทาํให้สาํเร็จภายใน

เวลาท่ีกาํหนด 

1 

(0.4) 

13 

(5.6) 

89 

(38.4) 

91 

(39.2) 

38 

(16.4) 

3.65 0.83 มาก 

รวม      3.54 0.80 มาก 

ด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์         

20. ท่านสามารถหาคาํตอบในส่ิงท่ี

สงสยัไดด้ว้ยตนเอง 

1 

(0.4) 

8 

(3.4) 

99 

(42.7) 

91 

(39.2) 

33 

(14.2) 

3.63 0.78 มาก 

21. ท่านชอบคน้ควา้หาคาํตอบ                

ดว้ยการฝึกตั้งคาํถาม 

0 14 

(6.0) 

102 

(44.0) 

77 

(33.2) 

39 

(16.8) 

3.60 0.83 มาก 

22. ท่านสามารถคิดส่ิงใหม่ท่ีแตกต่าง

จากเดิมได ้

2 

(0.9) 

13 

(5.6) 

115 

(49.6) 

69 

(29.7) 

33 

(14.2) 

3.50 0.83 ปาน 

กลาง 

23. ท่านสามารถจินตนาการและคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ไดด้ว้ย

การเรียนรู้จากส่ิงต่างๆ 

0 16 

(6.9) 

108 

(46.6) 

71 

(30.6) 

37 

(15.9) 

3.55 0.84 มาก 

24. ท่านสามารถแสวงหาความรู้ได้

หลากหลายวิธี 

0 9 

(3.9) 

105 

(45.3) 

73 

(31.5) 

45 

(19.4) 

3.66 0.83 มาก 

25. ท่านสามารถนาํความคิดสร้างสรรค์

ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไปใช้

ในชีวิตประจาํวนัหรือการทาํงาน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1 

(0.4) 

14 

(6.0) 

109 

(47.0) 

69 

(29.7) 

39 

(16.8) 

3.56 0.85 มาก 

รวม      3.58 0.82 มาก 

ด้านการส่ือสาร         

26. ท่านเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น 

0 7 

(3.0) 

59 

(25.4) 

93 

(40.1) 

73 

(31.5) 

4.00 0.83 มาก 

27. ท่านคิดและไตร่ตรองก่อนพดูอยา่ง

เหมาะสมโดยคาํนึงถึงผูฟั้ง 

0 5 

(2.2) 

89 

(38.4) 

91 

(39.2) 

47 

(20.3) 

3.77 0.79 มาก 

28. ท่านเขา้ใจและสามารถส่ือสารได้

หลากหลายภาษา 

10 

(4.3) 

46 

(19.8) 

114 

(49.1) 

35 

(15.1) 

27 

(11.6) 

3.09 0.99 ปาน 

กลาง 

29. ท่านมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน

ร่วมงาน 

1 

(0.4) 

7 

(3.0) 

75 

(32.3) 

77 

(33.2) 

72 

(31.0) 

3.91 0.88 มาก 

30. ท่านกลา้แสดงออกทางความคิด 

ความรู้สึกและการกระทาํอยา่ง

ถูกตอ้งและมัน่ใจ 

1 

(0.4) 

12 

(5.2) 

104 

(44.8) 

73 

(31.5) 

42 

(18.1) 

3.61 0.85 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ข้อคาํถาม 

ระดบัความเป็นจริง 

X� S.D. แปลค่า 1 

(นอ้ยท่ีสุด) 

2 

(นอ้ย) 

3 

(ปานกลาง) 

4 

(มาก) 

5 

(มากท่ีสุด) 

31. ท่านสามารถพดูหรือส่ือสารให้ผูอ่ื้น

เขา้ใจความตอ้งการของตนเองได ้

2 

(0.9) 

7 

(3.0) 

101 

(43.5) 

87 

(37.5) 

35 

(15.1) 

3.62 0.80 มาก 

32. ท่านสามารถส่ือสารดว้ยภาษาเขียน

ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย  

1 

(0.4) 

15 

(6.5) 

97 

(41.8) 

86 

(37.1) 

33 

(14.2) 

3.58 0.82 มาก 

33. ท่านรู้จกัวิพากษวิ์จารณ์บนพ้ืนฐาน

ของขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง 

12 

(5.2) 

111 

(47.8) 

73 

(31.5) 

35 

(15.1) 

1 

(0.4) 

3.57 0.82 มาก 

34. ท่านถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ            

เร่ืองท่ีเช่ียวชาญให้ผูอ่ื้นได ้

2 

(0.9) 

13 

(5.6) 

109 

(47.0) 

81 

(34.9) 

27 

(11.6) 

3.50 0.80 ปาน 

กลาง 

รวม      3.62 0.84 มาก 

ด้านการแก้ไขปัญหา         

35. ท่านสามารถกาํหนดปัญหาไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

7 

(3.0) 

109 

(47.0) 

91 

(39.2) 

24 

(10.3) 

1 

(0.4) 

3.59 0.77 มาก 

36. ท่านสามารถวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํให้

เกิดปัญหาได ้

0 12 

(5.2) 

112 

(48.3) 

77 

(33.2) 

31 

(13.4) 

3.54 0.78 มาก 

37. ท่านสามารถกาํหนดวิธีการแกไ้ข

ปัญหาได ้หรือพิจารณาทางเลือกท่ี

เป็นไปไดอ้าจมีมากกว่า 1 วิธี 

1 

(0.4) 

11 

(4.7) 

107 

(46.1) 

85 

(36.6) 

28 

(12.1) 

3.55 0.78 

 

มาก 

38. ท่านสามารถเลือกวิธีแกไ้ขท่ีดีท่ีสุด

ได ้โดยการเปรียบเทียบแต่ละวิธี 

0 14 

(6.0) 

101 

(43.5) 

78 

(33.6) 

39 

(16.8) 

3.61 0.83 

 

มาก 

39. ท่านตระหนกัรู้ถึงความจาํเป็น

เร่งด่วนของส่ิงท่ีควรทาํ 

0 8 

(3.4) 

84 

(36.2) 

83 

(35.8) 

57 

(24.6) 

3.81 0.84 มาก 

รวม      3.62 0.80 มาก 

รวมทั้งหมด      3.55 0.82 มาก 

  

 จากตางรางท่ี 1 พบวา่ ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวติของบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชาและ

ระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.55, S.D. = 0.82)  

ระยะที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน ระดบับงัคบั

บญัชาและระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ พบวา่ แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 ดา้น 

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ท่าน มีประเด็นสาํคญัดงัน้ี 

1) ดา้นเจตคติ ควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดท่ีเป็นฐานขอ้มูลออนไลน์ และควร

สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการสนับสนุนรางวลัหรือการให้ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน เม่ือมี

ความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน 

2) ดา้นเป้าหมายในการเรียนรู้ ควรกาํหนดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในสปัดาห์ ใหมี้การแข่งขนัความรู้ท่ี

ไดค้น้หา/อ่าน มานาํเสนอหรือระดมสมองแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และควรประชาสัมพนัธ์หนงัสือใหม่

และหนงัสือน่าอ่านลงบอร์ดประชาสัมพนัธ์ต่างๆ และจดัมุมนัง่อ่านหนงัสือตามโซนต่างๆ เพ่ือกระตุน้ความสนใจใน

การอ่านหนงัสือในแต่ละวนั  
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3) ดา้นการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ องคก์รควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดฝึ้กฝนการสร้างสมาธิ 

ผา่นโครงการสมาธิเพ่ือสร้างปัญญา  

4) ดา้นการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่

จะในระดบัเดียวกนัหรือต่างระดบั รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกสายงานเพ่ือเกิดองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บัตนเอง 

5) ดา้นการส่ือสาร ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรไดฝึ้กภาษาท่ีหลากหลายกบัเจา้ของภาษาโดยตรง อาจ

จดัซ้ือโปรแกรมหรือแอพลิเคชัน่ท่ีช่วยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ

ส่ือสารท่ีดีมากยิง่ข้ึน 

6) ด้านการแก้ไขปัญหา ควรส่งเสริมโดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และมี

ประสบการณ์ ในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาในการทาํงานมาบรรยายใหก้บับุคลากรในองคก์ร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและ                 

ลดความผิดพลาดในการทาํงาน 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสํานักงานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ซ่ึงมี

ประเด็น ในการอภิปราย 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1. อภิปรายผลการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชา

และระดบัปฏิบติัการ สํานักงานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ พบว่า ผลการสํารวจลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 ดา้น                

มีรายละเอียดดงัน้ี  

 1. ด้านเจตคติ คือ การเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจหรือความเช่ือในเร่ืองของการเรียนรู้ตลอดมี

ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเก่ียวกบัเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งเก่ียวกบัเร่ืองการเรียนรู้

ตลอดชีวิต พบวา่ ขอ้คาํถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก แต่ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดบับงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ท่ีมีนอ้ยมากท่ีสุดในดา้นน้ี คือ การอ่าน

หนงัสือหรือวารสารวชิาการเป็นประจาํ เพ่ือพฒันาความรู้และต่อยอดการเรียนรู้  

 2. ด้านเป้าหมายในการเรียนรู้ คือ การเป็นผูท่ี้วางแผนและกําหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ท่ี

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการเรียนรู้ แบ่งเวลาเรียนรู้ในส่ิงท่ีท่านสนใจ และลงมือแสวงหาความรู้จนสามารถ

เรียนรู้ไดส้าํเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีกาํหนด พบวา่ ขอ้คาํถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ลกัษณะ

การเรียนรู้ตลอดชีวติท่ีบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬา

ภรณ์ ท่ีมีน้อยมากท่ีสุดในด้านน้ีคือ การแบ่งเวลาเรียนรู้ในส่ิงท่ีท่านสนใจวนัละ 1-2 ชัว่โมง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

แนวคิดของ Crick et al. (2004) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูเ้รียนท่ีดีไวว้า่ การตระหนกัรู้เชิงกลยทุธ์ในการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ไดไ้ว มีความสนใจในการเรียนและตระหนกัถึงความเป็นผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก พยายามหาวิธีท่ี

แตกต่างท่ีจะเรียนรู้ มีการประเมินผลดว้ยตนเองเป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการเวลาเพ่ือหาแหล่งขอ้มูลท่ี

ตอ้งการเรียนรู้ได ้จดัตารางในการเรียนรู้ตามท่ีตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดี สามารถจดัการอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่ดี

เก่ียวกบัความคบัขอ้งใจหรือความผิดหวงัได ้มีความรับผิดชอบในการเรียนสูง  

 3. ดา้นการควบคุมตวัเองในการเรียนรู้ คือ การเป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่และตั้งใจเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ 

เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองจนบรรลุวตัถุประสงค ์สามารถมีสมาธิตลอดการรับฟัง

บรรยาย ฝึกการอ่าน การฟัง การดู และการลงมือปฏิบติั และมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้ละทาํให้

สาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด พบวา่ ขอ้คาํถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก แต่ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวติท่ีบุคลากร
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สายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ ท่ีมีนอ้ยมากท่ีสุดในดา้นน้ี 

คือ การมีสมาธิตลอดการรับฟังบรรยาย ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561) ท่ีกล่าวว่า                

การเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้นั้น บุคคลสามารถกระทาํได้หลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์                 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีตนเองกาํหนดข้ึน เรียนรู้ดว้ยความตั้งใจ ลงมือปฏิบติัจริง  

 4. ดา้นการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์คือ การเป็นผูท่ี้สามารถคน้หาคาํตอบในส่ิงท่ีสงสยัไดด้ว้ยตนเอง        

หาคาํตอบจากการตั้งคาํถาม คิดส่ิงใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิมได ้สามารถแสวงหาความรู้ได้หลากหลายวิธี                      

มีจินตนาการ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากส่ิงต่างๆ และนาํความคิดสร้างสรรคท่ี์

ไดจ้ากการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม พบวา่ ขอ้คาํถามส่วนใหญ่อยู่

ในระดบัมาก แต่ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ 

สาํนกังานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ท่ีมีนอ้ยมากท่ีสุดในดา้นน้ีคือ การคิดส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Guglielmino (1977) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นการเปิดรับโอกาสในการ

เรียนรู้วา่เป็นผูท่ี้สนใจในการเรียน ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ นบัวา่การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต 

มีความภาคภูมิใจเม่ือสาํเร็จ ยินดีท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น และยอมรับคาํติชมในความผิดพลาดของ

ตนเอง  

 5. ดา้นการส่ือสาร คือการเป็นผูท่ี้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น คิดและไตร่ตรองก่อนพูด

อยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผูฟั้ง เขา้ใจและสามารถส่ือสารไดห้ลากหลายภาษา มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน                

กลา้แสดงออกทางความคิด ความรู้สึกและการกระทาํอยา่งถูกตอ้งและมัน่ใจ พูดหรือส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความ

ตอ้งการของตนเองได ้สามารถส่ือสารดว้ยภาษาเขียนให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย รู้จกัวิพากษ์วิจารณ์บนพ้ืนฐานของ

ขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ีเช่ียวชาญใหผู้อ่ื้นได ้พบวา่ ขอ้คาํถามส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดับมาก แต่ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีบุคลากรสายสนับสนุน ระดับบงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ 

สาํนกังานราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์  ท่ีมีนอ้ยมากท่ีสุดในดา้นน้ีคือ การเขา้ใจและสามารถส่ือสารไดห้ลากหลายภาษา  

 6. ดา้นการแกไ้ขปัญหา คือ การเป็นผูท่ี้มีสามารถกาํหนดปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน วิเคราะห์สาเหตุท่ี

ทาํใหเ้กิดปัญหาได ้กาํหนดวธีิการแกไ้ขปัญหาได ้หรือพิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปได ้อาจมีมากกวา่ 1 วธีิ สามารถ

ตดัสินใจเลือกวิธีแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดได ้โดยการเปรียบเทียบแต่ละวิธี และตระหนกัรู้ถึงความจาํเป็นเร่งด่วนของส่ิงท่ี

ควรทาํ พบวา่ ขอ้คาํถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก แต่ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวติท่ีบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบั

บงัคบับญัชาและระดบัปฏิบติัการ สํานักงานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ท่ีมีน้อยมากท่ีสุดในดา้นน้ีคือ การวิเคราะห์

สาเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหาได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุบิน ไชยยะ และคณะ (2558) ท่ีกล่าววา่ การท่ีจะเป็น                

ผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสําคญัอนัไดแ้ก่ ทกัษะการคิดแกไ้ขปัญหา 

หมายถึง ความสามารถในการรู้และเขา้ใจถึงปัญหา สามารถระบุได ้และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

มีประสิทธิภาพ 

 2. อภิปรายผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสายสนบัสนุน ระดบับงัคบั

บัญชาและระดับปฏิบัติการ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบว่า จากผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) ของผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ท่าน เก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 6 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นเจตคติ ควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดท่ีเป็นฐานขอ้มูลออนไลน์ และควร

สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการสนับสนุนรางวลัหรือการให้ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน เม่ือมี

ความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอาชญัญา รัตนอุบล (2542) ท่ีกล่าววา่การเรียนรู้ตั้งแต่เกิด
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จนกระทัง่ตาย ซ่ึงเป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่และจนถึงวยัชรา ไดรั้บความรู้ ทกัษะ 

เจตคติจากบุคคลหรือสถาบนั เรียนรู้อยา่งเป็นระบบหรือไม่เป็นระบบก็ได ้ตั้งใจหรือโดยบงัเอิญก็ได ้ แต่ตอ้งเกิด

กระบวนการเพ่ือพฒันาตวัเอง สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามารถปรับตวัให้ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงของโลก  

 2. ดา้นเป้าหมายในการเรียนรู้ ควรกาํหนดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในสัปดาห์ ให้มีการแข่งขนัความรู้

ท่ีไดค้น้หา/อ่าน มานาํเสนอหรือระดมสมองแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และควรประชาสมัพนัธ์หนงัสือใหม่

และหนงัสือน่าอ่านลงบอร์ดประชาสมัพนัธ์ต่างๆ และจดัมุมนัง่อ่านหนงัสือตามโซนต่างๆ เพ่ือกระตุน้ความสนใจ

ในการอ่านหนังสือในแต่ละวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561) ท่ีกล่าวว่า บุคคลท่ี

ตระหนักถึงความสาํคญัในเร่ืองของการศึกษาและเรียนรู้ เพ่ือนาํไปพฒันาตนเอง ครอบครัว องค์กรและชุมชน 

เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น นําตนเองในการเรียนรู้ได้ เป็นผูใ้ฝ่รู้ รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต                        

มีทศันคติท่ีดี รับฟัง เปิดกวา้ง พร้อมเรียนรู้เร่ืองราวท่ีเคยไดเ้รียนรู้แลว้ดว้ยมุมมองใหม่ เป็นผูร้อบรู้และเท่าทนั

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคม สามารถคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ตดัสินใจดว้ย

ตนเอง มีอิสระในการคิด รู้วธีิแสวงหาความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ  

 3. ดา้นการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ องคก์รควรสนบัสนุนให้บุคลากรไดฝึ้กฝนการสร้างสมาธิ

ผ่านโครงการสมาธิเพ่ือสร้างปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวะ บุณสิน (2558) ไดย้ ํ้าถึงความเขา้ใจในเร่ือง

แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ว่าเป็นกระบวนการต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด อาจมาจาก การจูงใจหรือไม่จูงใจก็ได ้

เพราะมนุษยมี์การเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

 4. ดา้นการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ควรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่

จะในระดบัเดียวกนัหรือต่างระดบั รวมไปถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกสายงาน เพ่ือเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บั

ตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และนวตักรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

(2012) ไดก้ล่าวถึงทกัษะชีวติท่ีจาํเป็นในสงัคมแห่งการเรียนรู้คือ Learn to know เรียนเพ่ือใหมี้ความรู้และมีวธีิการ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํความรู้ วิธีการเรียนรู้ท่ีไดรั้บมาต่อยอด แสวงหาหรือผลิตสร้างความรู้ใหม่

เพ่ิมข้ึนไดเ้ร่ือยๆ 

 5. ด้านการส่ือสาร ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ฝึกภาษาท่ีหลากหลายกับเจ้าของภาษาโดยตรง                 

อาจจดัซ้ือโปรแกรมหรือแอพลิเคชัน่ท่ีช่วยฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้บุคลากรมีประสิทธิภาพใน                

การส่ือสารท่ีดีมากยิง่ข้ึน  

 6. ด้านการแก้ไขปัญหา ควรส่งเสริมโดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และมี

ประสบการณ์ในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาในการทาํงานมาบรรยายใหก้บับุคลากรในองคก์ร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและลด

ความผิดพลาดในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของหน่วยศึกษานิเทศก์ สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2551) ท่ีไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการเรียนรู้วา่เป็นการเปล่ียนกระบวนทศัน์

ทางการศึกษาท่ีสาํคญั เพราะทุกคนลว้นแต่ตอ้งเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดเวลา สามารถกระทาํไดทุ้กช่วงวยัของชีวติ 

และเรียนรู้ไดทุ้กสถานท่ี ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ โดยทุกคนมีโอกาส

ทางการศึกษาท่ีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 

ผูบ้ริหารควรนาํแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเจตคติ ดา้นเป้าหมายใน

การเรียนรู้ ดา้นการควบคุมตวัเองในการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ดา้นการส่ือสาร และดา้นการแกไ้ข

ปัญหาท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาไปปรับใชก้บับุคลากรในองคก์ร โดยเน้นดา้นเป้าหมายในการเรียนรู้ เน่ืองจากบุคลากร

ส่วนใหญ่ขาดลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวติในดา้นน้ีเป็นจาํนวนมาก 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการนาํแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีผูว้จิยันาํเสนอในการวจิยัคร้ังน้ีไปทดลองใชจ้ริง

ในองคก์รอ่ืน ๆ  

2. ควรนาํแบบสอบถามลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไปพฒันาและปรับใชก้บักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น 

นกัเรียนครู แพทย ์พยาบาล เป็นตน้  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลองมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะหลงัการใช้

กิจกรรมโครงงาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั ไดแ้ก่ 

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัโพธ์ิ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

จังหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 28 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา จาํนวน 9 แผน 18 ชัว่โมง มีความ

เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.94 และ3) แบบการประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่               

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว 

ผลการวจิยัพบวา่  

(1) การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานในวิชาสังคมศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบดว้ยกิจกรรมโครงงาน 4 กิจกรรม และพฤติกรรมจิตสาธารณะ 4 พฤติกรรม 

โดยภาพรวมนักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมโครงการทั้ ง 4 กลุ่ม มีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากท่ีสุด                       

about:blank
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(X-bar = 4.84 , S.D. = .04) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละมีระดับมากท่ีสุด                 

(X-bar = 4.95, S.D. = .15) รองลงมา คือ ด้านการช่วยเหลือผูอ่ื้นมีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X-bar = 4.89,                         

S.D. = .24) และด้านท่ีน้อยท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบแต่มีค่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X-bar = 4.86, S.D. = .17)                 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยกิจกรรมโครงงานของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (X-bar = 20.21 จากคะแนนเตม็ 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 public- 

minded 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 มีวตัถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้                     

จิตสาธารณะดงัน้ี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ห็นคุณค่าของตนเองมีวินยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาท่ีตนนบัถือยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถ

ในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลยีและมีทกัษะชีวิตมีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและ
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ภูมิปัญญาไทยและพฒันาส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม โดยวชิาสงัคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม จะปลูกฝังและเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม มีจิตสาํนึก 

และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  มีระเบียบวนิยั มีจิตสาธารณะ 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วชิาสงัคมศึกษาสาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมืองวฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสงัคมมาตรฐาน 

ส.2.1 ปี 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 78.65 ปี 2561 มีคะแนนเฉล่ีย 77.69 ปี 2562 มีคะแนนเฉล่ีย 76.70 ซ่ึงถือวา่คะแนน

เฉล่ียสาระท่ี 2 มีแนวโนม้ตํ่าลง(สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จงัหวดันครปฐม) 

จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัในการแกปั้ญหาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา

และโดยเฉพาะเร่ืองพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียน โดยพิจารณาเลือกใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนการแบบ

โครงงานตามแนวคิดของ John Dewey ซ่ึงเป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียน คิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาได ้ประนอม 

เดชชัย (2531)ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการสอนท่ีให้นักเรียนได้กําหนดโครงงานและ

ดาํเนินการให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงงานนั้น อาจเป็นโครงงานท่ีจัดทาํเป็นกลุ่มหรือคนเดียวก็ได้

นกัเรียนจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทาํงานนั้นดว้ยตนเองลกัษณะการสอนคลอ้ยตามสภาพจริงของสงัคมเป็น

การทาํงานท่ีเร่ิมตน้ดว้ยปัญหาและดาํเนินการแก้ปัญหาโดยลงมือทดลองปฏิบัติจริงจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนเร่ือง                 

จิตสาธารณะสามารถนาํการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานและการจดักิจกรรมจิตสาธารณะมาแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนสงัคมและทอ้งถ่ินได ้ 

จากปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเร่ืองจิตสาธารณะ ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

กิจกรรมโครงงานท่ีมีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ใหสู้งข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะหลงัการใชกิ้จกรรมโครงงาน 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนวดัโพธ์ิสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ก่อนและหลงัการใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

ของคะแนนเตม็  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552) ใหค้วามหมายจิตสาธารณะ หมายถึง การปลูกฝังจิตใจใหบุ้คคลมีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสงัคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเป็นเร่ือง ท่ีเกิดจากภายใน “จิตสาธารณะ” เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมี

ความสาํคญัในการปลูกจิตสาํนึกให้คนรู้จกัเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทาํประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 

ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ช่วยกนัพฒันาคุณภาพชีวติ เพ่ือเป็นหลกัการในการดาํเนินชีวติ ช่วยแกปั้ญหาและ

สร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์สุขแก่สงัคม  

ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร (2546) ใหค้วามหมายพฤติกรรมจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึง

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ 
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กระตือรือร้น โดยไม่หวงัผลตอบแทนผูท่ี้มีจิตสาธารณะ คือ ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูใ้ห้และช่วยเหลือผูอ่ื้น แบ่งปัน

ความสุขส่วนตนเพ่ือทาํประโยชน์แก่ ส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดว้ยแรงกายสติ ปัญญา 

ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน ตัวช้ีวดั                      

1) ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน พฤติกรรมจิตสาธารณะ 1. ช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และ

ครูทาํงานดว้ยความเต็มใจ 2. อาสาทาํงานให้ผูอ่ื้นดว้ยกาํลงักาย กาํลงัใจ และกาํลงัสติปัญญาดว้ยความสมคัรใจ                                     

3. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ และช่วยแกปั้ญหาให้กบัผูอ่ื้น ตวัช้ีวดั 2) เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียน ชุมชน และสงัคมพฤติกรรมจิตสาธารณะ 1.ดูแลรักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเตม็ใจ 

2.เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 3.เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือแกปั้ญหาหรือร่วมสร้าง 

ส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความกระตือรือร้น 

ทิศนา แขมมณี (2559) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการสอนแบบโครงงาน Project based การจดัการเรียนการเรียนรู้

โดยใช้โครงงานเป็นหลกั คือการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกกันทาํโครงงาน                

โดยร่วมกนัแกปั้ญหาสาํรวจสงัเกตและกาํหนดเร่ืองท่ีแกปั้ญหาและกาํหนดแผนในการทาํโครงงานร่วมกนั ศึกษา

หาขอ้มูลความรู้ท่ีจาํเป็นและลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) สุรางค ์โคว้ตระกูล (2554) อา้งในการพฒันาระบบ

การจดัการเรียนรู้มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)             

มีหลกัการท่ีสาํคญัวา่ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระทาํ (active) และสร้างความรู้ข้ึนเองทฤษฎี Constructivist 

การเรียนรู้จะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป้าหมายของ

การเรียนรู้มาจากการปฏิบติังานจริง (authentic tasks) ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนการสร้างความรู้ดว้ยตนเองการจดัการ

เรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั การเรียนรู้อยูใ่นบริบทจริงเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรม

ในบริบทจริงทางสังคมครูผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมโดยผูเ้รียนจะเรียนรู้จากการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจริยธรรม

(social moral) ให้เกิดข้ึนโดยผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม                  

“การให้ผูเ้รียนสร้างความรู้” (Construction) จดัเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการของ

ผูเ้รียนการวดัผลตอ้งใชกิ้จกรรมใบงาน ในบริบทจริง 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ภาสุดา ภาคาผลผล (2558) ไดว้ิจยัเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษา โดยใช ้

กิจกรรมการบริการสังคมท่ีมีต่อมโนทศัน์และพฤติกรรม จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยั

สรุปไดด้งัน้ี1) นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดย ใชกิ้จกรรมการบริการ

สังคมมีมโนทศัน์จิตสาธารณะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บ การจดัการเรียนรู้แบบปกติ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ โครงงานในวชิาสงัคมศึกษาโดยใช้

กิจกรรมการบริการสังคมมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ                   

การจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั   

            ตวัแปรตน้                                                     ตวัแปรตาม 

                 

 

 การจดัการเรียนรู้ดว้ย 

                   กิจกรรมโครงงาน 

 

 

                                                                                           

                               

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาสงัคมศึกษา 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1. การจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมโครงงานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยม 

ศึกษาท่ี 2 

2. หลงัการจดักิจกรรมโครงงานสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, อา้งใน ชยัวฒัน์ 

สุทธิรัตน,์ 2552)  

 

4.วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 แบบแผนการวจิยั 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง เป็นแบบการวิจยัเชิงปริมาณท่ีใชใ้นการศึกษาใน

สถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีมีการจดักระทาํกับตวัแปรอิสระ การวิจัยก่ึงทดลองนาํมาพฒันาเพ่ือเป็นแนวทางใน               

การเลือกตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม (Campbell&Stanley:1969;              

Van Delen:1973) อา้งอิงจาก ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์ (2553) 

 

 

 
 

แผนภาพที ่2 แบบแผนการทดลองแบบ The one-group pretest-posttest design 

X หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมโครงงาน 

T1 หมายถึง  แบบทดสอบก่อนเรียน 

T2 หมายถึง  แบบทดสอบหลงัเรียนเรียน 

 

 

พฤติกรรมจิตสาธารณะ

ประกอบดว้ย 

1.การช่วยเหลือ 

2.การเสียสละต่อสงัคม 

3.การมุ่งมัน่พฒันาสงัคม 

4.ความรับผิดชอบ  

5.ความมีระเบียบวินยั 

แบบทดสอบก่อนเรียน Treatment แบบทดสอบหลงัเรียน 

T1 x T2 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี 2564 

จาํนวนทั้งหมด 120 โรงเรียน จาํนวน 2,130 คน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จงัหวดั

นครปฐม  

 2) กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2564 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จงัหวดันครปฐม จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวน 

28 คน ไดม้าโดยวธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 1) แผนจดัการเรียนรู้รายวิชาสงัคมศึกษา โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมโครงงานจาํนวน 9 แผน 

18 ชัว่โมง 

 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตวัเลือก

จาํนวน 25 ขอ้ 

 3) แบบประเมินจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วิธีการสังเกตโดยทฤษฎีของบลูม 

(Bloom, 1956) 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 

 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานจาํนวน 9 

แผน 18 ชัว่โมง 

 1.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาวชิาสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 1.2 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนวิชาสังคมศึกษาใหใ้หผู้เ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ขความถูกตอ้ง

ทั้งเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน และความสอดคลอ้งระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของแผนการจดัการเรียน             

การสอนเน้ือหาและใหข้อ้เสนอแนะและขอ้บกพร่อง จากนั้นนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

 1.3 นาํเสนอแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาสงัคมศึกษา โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม

โครงงานท่ีมีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบประมาณค่า 5 ระดบั ตามมาตรวดัของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) 

(กิดานันท์ มลิทอง, 2540) พบว่า ทุกองค์ประกอบในแผนการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมมีความเหมาะสมและ             

ความสอดคลอ้งในระดบัมากมากท่ีสุด (X-bar = 4.80, S.D = .53) โดยในขั้นนําเสนอบทเรียน (X-bar = 4.80,                

S.D. = 0.45) ขั้นกาํหนดความมุ่งหมายและขั้นวางแผน (X-bar = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นการดาํเนินงานและขั้น

ประเมินผล (X-bar = 4.80, S.D. = 0.45) 

  1.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 เป็นแบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

 2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพลเมืองดีจิตสาธารณะ 

  2.2 วิเคราะห์เน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้นมธัยม 

ศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
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 2.3 ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาจากเอกสารและ

ตาํราเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษา  

  2.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้นมธัยม 

ศึกษาปีท่ี 2 โดยเนน้ความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพลเมืองดีจิตสาธารณะ เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 

จาํนวน 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ คดัเลือกตามเกณฑค์วามยากง่ายของขอ้สอบ จาํนวน 25 ขอ้ 

 2.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาพร้อมแบบประเมินท่ีปรับปรุง

แกไ้ขแลว้มาให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน พิจารณาประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

โดยใชด้ชันีวดัความสอดคลอ้ง (IOC) สุรศกัด์ิ นานานุกูล (2559) ผลการพิจารณาไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่

ระหวา่ง 0.80-1.00 

  2.6 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีผ่านการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ

เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง ไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากนั้นนาํไปทดสอบหาค่าความยากง่าย (P) และหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) พบวา่มี 

ค่าความยากง่าย (P) อยูร่ะหวา่ง 0.18-0.95 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.21-0.87 ค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson) จนัทิภา ลิมปิเจริญ

(2559) ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 

2.7 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษาฉบบัจริง เพ่ือนาํไปใชก้บั

นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 3. แบบประเมินจิตสาธารณะวิชาสังคมศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 แบบสังเกตพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย

ตามทฤษฎีของบลูมและคณะ จาํนวน 30 ขอ้ โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพลเมืองดีจิตสาธารณะ 

3.2 วิเคราะห์เน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้นมธัยม 

ศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 

3.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมวิชาสังคมศึกษาจากเอกสารและตาํราเก่ียวกบั

การวดัและประเมินพฤติกรรมทางดา้นจิตพิสยัทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษา  

3.4 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ วิชาสังคมศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยเนน้

องคป์ระกอบ จิตสาธารณะ 5 ดา้นประกอบดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ การมุ่งมัน่พฒันา

สงัคม ความมีระเบียบวนิยั ความรับผิดชอบ จาํนวน 30 ขอ้ คดัเลือกตามเกณฑ ์จาํนวน 25 ขอ้ 

3.5 นําแบบประเมินจิตสาธารณะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาพร้อมแบบประเมิน เสนอ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะและปรับปรุง

แกไ้ข  

3.6 นาํแบบประเมินจิตสาธารณะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาพร้อมแบบประเมินท่ีปรับปรุง

แก้ไขแล้วมาให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พิจารณาประเมินความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกับจุดประสงค์                     

การเรียนรู้ โดยใชด้ชันีวดัความสอดคลอ้ง (IOC) ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน ์(2552) ผลการพิจารณาไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 

อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00  
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3.7 นําแบบประเมินจิตสาธารณะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีผ่านการประเมินโดย 

ผูเ้ช่ียวชาญเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

5 ระดบัตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยผูว้จิยัปรับปรุงมาจากแนวคิดของ กิดานนัท ์มลิทอง (2540) พิจารณา

ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 ทั้ งฉบบัโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาโดยคาํนวณจากสูตร

ของครอนบรัค (Cronbach) ลว้น สายยศ (2538) 

2.8 จดัพิมพแ์บบวดัประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะฉบบัจริง เพ่ือนาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่ม ซ่ึงเป็น

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวดัโพธ์ิ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 จงัหวดันครปฐมโดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ดาํเนินการสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม

ศึกษา จาํนวน 25 ขอ้ ใชเ้วลาในการทดสอบ 1 ชัว่โมง 

2. ดาํเนินการสอนกลุ่มตวัอย่างดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม

โครงงานท่ีมีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 9 แผนเวลาเรียน 18 ชัว่โมง 

3. ดาํเนินการกิจกรรมโครงงานจิตสาธารณะเม่ือส้ินสุดการดาํเนินการกิจกรรมแลว้ใชแ้บบประเมิน

พฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 25 ขอ้แบบสงัเกตพฤติกรรมโดยทฤษฎีของบลูม

Bloom (1956) 

4. ดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือส้ินสุดการดาํเนินการสอนแลว้ ใชแ้บบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 25 ขอ้ จาํนวน 1 ชัว่โมง และบนัทึกผลการทดสอบ

ท่ีไดเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน  

5. ผูว้ิจยันาํผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน และบนัทึกคะแนน เพ่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

6. ผูว้จิยันาํผลการประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะมาตรวจใหค้ะแนน และบนัทึกคะแนน เพ่ือนาํไป

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป      

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage), การทดสอบค่าที (pair-sampled                

t-test), ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะหลงัการใชกิ้จกรรมโครงงาน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนวดัโพธ์ิ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 หลงัการใชกิ้จกรรมโครงงานกบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
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5. ผลการวจัิย 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะหลงัการใชกิ้จกรรมโครงงาน  

 

ตารางที ่1  แสดงผลของค่าเฉล่ียX-barและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)จาํแนกตามกิจกรรมโครงงานท่ีมีต่อ

พฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 

     พฤติกรรม    

           จิตสาธารณะ 

กิจกรรม 

โครงงาน 

การช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น 

การเอ้ือเฟ้ือ 

เผื่อแผ ่

การเสียสละ 

การมุ่งมัน่

พฒันาสงัคม 

ความมี

ระเบียบวินยั 
ความรับผิดชอบ รวม แปรผล 

 x-bar S.D. x-bar S.D. x-bar S.D. x-bar S.D. x-bar S.D. x-bar S.D.  

กลุ่ม 1 พฒันา 

ศาสนสถาน 

วดัโพธ์ิ 

5.00 .00 4.97 .06 4.86 .32 4.77 .36 4.98 .06 4.92 .10 
ระดบั 

มากท่ีสุด 

กลุ่ม 2 พฒันา

ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
4.71 .14 4.83 .16 4.63 .19 4.74 .43 4.74 .41 4.73 .07 

ระดบั 

มากท่ีสุด 

กลุ่ม 3  

การอนุรักษ์

ธรรมชาติและ

ปล่อยปลา 

5.00 .00 5.00 .00 4.80 .40 4.69 .46 4.88 .29 4.87 .13 
ระดบั 

มากท่ีสุด 

กลุ่ม 4  

การอนุรักษ์

ธรรมชาติและ 

ปลูกป่า 

4.86 .23 5.00 .00 4.89 .26 4.69 .44 4.86 .25 4.86 .11 
ระดบั 

มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.89 .24 4.95 .15 4.79 .24 4.72 .16 4.86 .17 4.84 

 

.04 

 

ระดบั 

มากท่ีสุด 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานในวชิาสงัคมศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วยกิจกรรมโครงงาน 4 กิจกรรม และพฤติกรรมจิตสาธารณะ 4 

พฤติกรรม โดยภาพรวมนกัเรียนท่ีปฏิบติักิจกรรมโครงการทั้ง 4 กลุ่ม มีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

(X-bar = 4.84 , S.D. = .04) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผเ่สียสละมีระดบัมากท่ีสุด (X-bar = 

4.95, S.D. = .15) รองลงมา คือ ด้านการช่วยเหลือผูอ่ื้นมีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X-bar = 4.89, S.D. = .24)                   

และดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบแต่มีค่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X-bar = 4.86, S.D. = .17) อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษาโรงเรียนวดัโพธ์ิสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต2ก่อนและหลงัการใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานกบัเกณฑร้์อยละ 70 ของ

คะแนนเตม็ 
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ตารางที ่2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษาก่อนและหลงัการใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบกิจกรรมโครงงานกบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 25 คะแนน 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตาราง 2 พบวา่ คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 โรงเรียนวดัโพธ์ิ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

กิจกรรมโครงงานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานโดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนได้รับ                    

การจัดการเรียนรู้เท่ากับ 16.85 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลงัไดรั้บการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 20.21 คะแนน                    

คิดเป็นร้อยละ 71.43 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงาน

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

จากผลการวิจยัดงักล่าวสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงาน

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัโพธ์ิ สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2                

ดว้ยการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนประกอบดว้ย 1. ขั้นนาํเสนอการเรียนรู้ 2. ขั้นกาํหนดวตัถุประสงค ์3. ขั้นวางแผน 

4. ขั้นการดาํเนินงานทาํตามแผนโครงงาน 5. ขั้นประเมินผล ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนจะเห็นไดว้า่

การจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานในวิชาสังคมศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนชั้นมธัยม 

ศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสูงข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั             

ภาสุดา ภาคาผล (2558) ผลของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษา โดยใชกิ้จกรรมการบริการ

สังคมท่ีมีต่อมโนทัศน์และพฤติกรรม จิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี                         

1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในวชิาสงัคมศึกษา โดยใชกิ้จกรรมการบริการสงัคมมีมโนทศัน์

จิตสาธารณะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บ การจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 2) นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ โครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการบริการ

สังคมมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน เรียนและสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยั สงคราม มีบุญญา (2558) การพฒันารูปแบบ               

การออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนกัศึกษาปริญญาตรีโดยใชกิ้จกรรมโครงงาน

บริการสังคมท่ีใชค้อมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการออกแบบการเรียน               

การสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนกัศึกษาปริญญาตรีโดยใชโ้ครงงานบริการสังคมท่ีใชค้อมพิวเตอร์

สนบัสนุนการเรียนร่วมกนั การออกแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีคะแนนความสามารถในการออกแบบ

การเรียนการสอนทั้ง 3 รายวชิาอยูใ่นระดบัดีมาก 3. ผูเ้รียนท่ีเรียนรายวชิาการพฒันาองคก์รชุมชน มีคะแนนการทาํ

แบบวดัจิตสาธารณะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีคะแนนการทาํแบบประเมิน

 

การทดสอบ 

 ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ = 17.5 คะแนน 

n X-bar S.D. t df Sig 

ก่อนเรียน 28 16.85 2.94 9.211 27 .000 

หลงัเรียน 28 20.21 3.04 
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พฤติกรรมเชิงจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีคะแนน

ประเมินผลโครงงานของทุกกลุ่มอยูใ่นระดบัดี 

สรุปจากการดาํเนินการทดลอง และนาํผลการวจิยัมาวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. การจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานในวชิาสงัคมศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 กิจกรรมโครงงาน 4 กิจกรรม โดยภาพรวมนกัเรียนทั้ง4กลุ่มมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 2. คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัไดรั้บ              

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนไดรั้บ 

การจัดการเรียนรู้เท่ากับ 16.85 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 20.21 คะแนน                  

คิดเป็นร้อยละ 71.43 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ  

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. ครูผูส้อนควรอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ขั้นตอนการวางแผนและขั้น                  

การดาํเนินงานตอ้งใหผู้เ้รียนมีบทบาทการทาํงานเป็นกลุ่มและการเขียนโครงงานอยา่งถูกตอ้ง 

2. การจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานท่ีมีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ สามารถดาํเนินการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานในระดบัชั้นมธัยมศึกษาอ่ืนได ้

3. ในแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกกนัทาํโครงงานโดยร่วมกนัแกปั้ญหา กลา้แสดงออก

และฝึกทกัษะการทาํงานกลุ่ม ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ข้ึนดว้ยตนเองโดยการร่วมกิจกรรมกลุ่ม    

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาพฒันากิจกรรมโครงงานและการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรมเป็นระยะ 

2. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมโครงงานท่ีมีต่อ

พฤติกรรมจิตสาธารณะ เช่น ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสงัคม 
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