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การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ
เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน โดยใช้ความร่ วมมือ
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน (2) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพของนักเรี ยนเมื่อได้รับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้
ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน ก่อนและหลังการพัฒนา (3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนก่อนและหลังการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน (4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้ความร่ วมมือขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ปี การศึกษา 2560 และปี การศึกษา 2561 ผูว้ ิจยั ใช้
วิ ธีการเลื อ กขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างตามตารางของเคร็ จซี แ ละมอร์ แ กน ได้กลุ่ ม ตัวอย่างนักเรี ย น ครู ผูป้ กครอง
ปี การศึกษา 2560 และปี การศึกษา 2561 จานวน 338 คน 118 คน 338 คน ตามลาดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าทดสอบที (t-test) ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยั พบว่า (1) คุณภาพ
ผูเ้ รี ยนของนักเรี ยนทางด้านทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน เมื่อได้รับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
หลังการพัฒนาสู งกว่าก่อนพัฒนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน หลังการพัฒนาสู งกว่าก่ อนการพัฒนา อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
(3) นักเรี ยน ครู และผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐ
และเอกชน อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27
คาสาคัญ : คุณภาพผูเ้ รี ยน, ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน
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ABSTRACT
Developing learner quality by using the cooperation of government and private organizations
Nawaminthrachinuthit Triamudomsuksanomklao School. Objective (1) is to study the results of quality
development of students by using the cooperation of government and private organizations (2) to compare the
quality of the students after developing the learner quality by using the cooperation of government and private
organizations before and after development (3) to compare student achievement before and after learner quality
development by using the cooperation of government and private organizations (4) to study the satisfaction of
students, teachers and parents on the development of learner quality through cooperation of government and
private organizations. The samples were students, teachers, parents for the 2017 academic year and the 2018
academic year. The samples were 338 students, teachers, parents for the 2017 academic year and the 2018
academic year, 338 persons, respectively. The statistics used for data analysis were t-test, mean (x̅) and standard
deviation (S.D.). The results of the study showed that 1) the quality of the students of the students in terms of
skills and desirable characteristics of the learners. When it is developed, the learner quality after development is
higher than before development. There were statistically significant at the .05 level. 2) The academic achievement
of students who developed learner quality higher after development than before development 3) Students, teachers
and parents were satisfied with the improvement of learner quality by using the cooperation of government and
private organizations at the highest level with a mean of 3.75 and a standard deviation of 0.27.
Keywords: learner quality, cooperation of government and private organization

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการของโรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ เตรี ยม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า ในการบริ หารและการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนใน ปี การศึกษา 2559 พบว่า
โรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา เพื่ อสนองความรู ้ความสามารถและความต้องการของนักเรี ยนทุกคน
ในขณะเดียวกันก็ได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ให้ได้แสดงออกซึ่ งความรู ้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุค คล แต่โรงเรี ยนมีรูปแบบใน
การพัฒนาที่ไม่ชัดเจนขาดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน และขาดการดาเนิ นการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
ขั้นตอน เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนที่มีความสามารถและทักษะ ได้มีโอกาส
เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยังไม่หลากหลาย ไม่ทวั่ ถึง และไม่เต็มศักยภาพ ส่ งผลให้โอกาสที่จะเข้ารับ
การแข่งขันหรื อการได้รับรางวัล การประกาศเกียรติคุณในระดับต่าง ๆ ยังไม่เป็ นที่น่า พึงพอใจ ส่ งผลให้สูญเสี ย
โอกาสการได้รับการพัฒนาด้านความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ไปอย่าง น่ าเสี ยดาย นอกจากนั้นยังพบว่า
การจัดการศึ กษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน ด้านความสามารถ และทักษะ ด้านคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ย น
ยังได้รับการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากองค์กรภาครั ฐและเอกชน อยู่ในวงจากัด ยังไม่ครอบคลุมและยังไม่เข้าใจ
บทบาทการทางานร่ วมกันที่ชดั เจน ในส่ วนของการทางานประสานความร่ วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการอันได้แก่ ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิตามแผน ร่ วมประเมินผล และร่ วมปรับปรุ ง
พัฒนา
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ผูว้ ิจยั ในฐานะรองผูอ้ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริ หารวิชาการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึ งได้
ดาเนินการวิจยั และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ
เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระหว่างปี การศึกษา 2560 และ 2561 เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านทักษะ
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ที่จะเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสู ตร

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพของนักเรี ยนเมื่อได้รับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือของ
องค์กรภาครัฐและเอกชน ก่อนและหลังการพัฒนา
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้
ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความ
ร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อุดมสิ น คันธภูมิ (2558) กล่าวว่า คุณภาพผูเ้ รี ยน หมายถึง คุณลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
วิสิทธิ ศกั ดิ์ ชัยเกิด (2559) กล่าวว่า คุณภาพผูเ้ รี ยน หมายถึง คุณลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2559) ได้ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยกาหนด
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน ไว้ดังนี้ คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผู ้เรี ยน ได้แก่ ความสามารถใน
การอ่าน เขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตามหลักสู ตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงาน หรื อการทางาน (2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน คือ
มี คุณลักษณะและค่านิ ยมที่ ดีตามที่สถานศึ กษากาหนด โดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสั งคม
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็ นไทย ยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย สุ ขภาวะ
ทางร่ างกาย และลักษณะจิตสังคม
พร้อมพิไล บัวสุ วรรณ (2554) กล่าวว่า คุณภาพผูเ้ รี ยน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถตามเป้าหมายของ
หลักสู ตร คือเป็ นคนเก่ง และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด มีความรู ้และ
ทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิตด้วยความพอเพียง และเป็ นคนดี ผูเ้ รี ยน มีทกั ษะทางสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
มีความสุ ขในการทางานและอยูร่ ่ วมในสังคมอย่างมีความสุ ข
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สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน (2553) กล่าวว่า คุณภาพผูเ้ รี ยนตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 หมายถึง การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชี พ โดยกาหนดเป็ นจุดหมาย เพื่อ ให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เมื่อจบการขั้นพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) มีความรู ้อนั เป็ นสากล และมี
ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เ ทคโนโลยี และมีทกั ษะชี วิต (3) มีสุขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิ สัย และรักการออกกาลังกาย (4) มีความรักชาติ มีจิตสานึ กในการเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลก ยึ ด มั่น ในชี วิ ต และการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข
(5) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มี จิตสาธารณะที่
มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคมและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
ศรันยพงศ์ เที่ยงธรรม (2554) ได้ให้ความหมายของความร่ วมมือ (Collaboration) หมายถึง การทางาน
ร่ วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่ วมกัน
Keisner (2540) ได้เ สนอหลักการสร้ างความร่ วมมื อ ได้แ ก่ (1) การทบทวนพัน ธกิ จ ของหน่ วยงาน
(Internal Revision of Mission) การทบทวนพันธกิจของหน่วยงานเป็ นการภายใน เป็ นพื้นฐานสาคัญต่อการสร้าง
และพัฒนาความสัมพัน ธ์ อันจะนาไปสู่ การบรรลุพนั ธกิ จที่ ต้ งั ไว้ (2) การเลื อกสรรผูเ้ ป็ นหุ้ นส่ วน (Selecting
Strategic Partner) การเลือกสรรผูเ้ ป็ นหุ้นส่ วนนั้น ไม่ใช่ถือเอาความสะดวกเป็ นหลัก แต่ตอ้ งมุ่งเลือกคู่ดาเนินงาน
ที่เสริ มแรงกันในการประกอบกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งสองฝ่ ายต่างก็ชนะด้วยกัน (Win – win Situation) แต่
ละฝ่ ายควรรู ้ จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการและทรั พยากรที่ มีอยู่ ปั จจัยที่ สาคัญที่สุดต่อความสาเร็ จของความ
ร่ วมมือขึ้นอยู่กบั ระดับความเชื่ อถือศรัทธาระหว่างกัน เพราะทั้งสองฝ่ ายจะต้องเต็มใจที่จะใช้ขอ้ มูลยุทธศาสตร์
สาคัญร่ วมกัน (3) การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานร่ วมกัน (Goal Setting) ควรเริ่ มแผนการความร่ วมมือกันโดย
กาหนดเป้าหมายร่ วมกันให้มีความชัดเจนและเห็นชอบร่ วมกันในการก้าวไปสู่ วตั ถุประสงค์ร่วมกันภายในกรอบ
เวลาที่กาหนด กิจกรรมในระยะเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างกันควรเป็ นโครงการเล็ก ๆ หรื อมีจุดมุ่งหมายไม่
ยุง่ ยากสลับซับซ้อน ซึ่งง่ายต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ าย และจะนาไปสู่ความเชื่อศรัทธา อีกทั้งยังเป็ น
การขจัดความรู ้สึกแตกต่างของทั้งสองฝ่ ายที่มีต่อกันเพื่อสร้างความมุ่งหวังที่จะทางานอื่น ๆ ตามแผนความร่ วมมือ
ให้สาเร็ จต่อไป
การนาวงจรแห่ งความสาเร็ จ (Deming Circle) PDCA มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของนักเรี ยน
โดยมี การวางแผนในการพัฒ นาคุ ณภาพผูเ้ รี ย นของนักเรี ย น (Plan: P) ปฏิ บัติ ต ามแผน (Do : D) ประเมิ นผล
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (Check : C) และนาผลการประเมินไปปรับปรุ งพัฒนา (Act : A) ซึ่งในส่วนของขั้นตอน
การปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนของนักเรี ยนนั้น ผูว้ ิจยั กาหนดกรอบการดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
การจัดทาโครงสร้างหลักสู ตร การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยน และ
การจัด แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม การใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ โดยใช้ว งจรวิ จัย ปฏิ บัติ ก าร ( Action Research) PAOR
ในการดาเนิ นการแต่ละกิจกรรม ดาเนิ นการดังนี้ คือ วางแผน (Plan–P) ปฏิบตั ิตามแผน (Action–A) สังเกตผล
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน (Observe-O) และสะท้อนผลหลังจากการปฏิบตั ิงาน (Reflect - R)
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระยะที่ 1 การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 1 วางแผน (R1)
- ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการ
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2559
- จัดสนทนากลุ่มคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโรงเรี ยน
นวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครั้งที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ (R1)
- จัดทาและพัฒนาเครื่ องมือ
- ดาเนินกิจกรรมพัฒนานักเรี ยนที่มีคุณภาพด้านทักษะ
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล (R1)
- รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงพัฒนา (R1)
- จัดสนทนากลุ่มคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโรงเรี ยน
นวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครั้งที่ 2
- กาหนดปัญหาในการวิจยั และการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ขั้นตอนที่ 5 กาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (D1)
- ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
- ศึกษาวิเคราะห์ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- กาหนดการแนวทางในพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษน้อมเกล้า
- พิจารณาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน

ระยะที่ 2 ใช้ การพัฒนาฯ ครั้งที่ 1
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใช้ การพัฒนาฯ ครั้งที่ 1
ปี การศึกษา 2560 (R2)
- ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามรู ปแบบฯ
วงจร PAOR
- วิเคราะห์ผลการพัฒนาฯครั้งที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาฯ ครั้งที่ 1
ปี การศึกษา 2560 (D2)
- ปรับปรุ งกิจกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ปี การศึกษา 2560

ระยะที่ 3 ใช้ การพัฒนาฯ ครั้งที่ 2
ขั้นตอนที่ 8 ทดลองการใช้ การพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 ปี การศึกษา
2561 (R3)
- ดาเนินกิจกรรมตามรู ปแบบฯ วงจร PAOR
- วิเคราะห์ผลการพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุง สรุปรายงานและเผยแพร่ การพัฒนาฯ
ปี การศึกษา 2561 (D3)
- ปรับปรุ ง สรุ ป รายงานและเผยแพร่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
(1) นักเรี ยนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น หลังจากได้รับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือของ
องค์กรภาครัฐและเอกชน
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือของ
องค์กรภาครัฐและเอกชน หลังพัฒนาสู งกว่าก่อนการพัฒนา
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน
2. จัดทาร่ างแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการสร้ างแบบสอบถามภายในกรอบแนวคิ ด
การวิจยั
3. สร้างแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบด้านภาษาและความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity)
4. ปรับปรุ งแบบสอบถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญให้ครอบคลุมตามเนื้อหาก่อนนาไปทดลอง
ใช้ (Tryout)
5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาสังกัดที่ มิใช่ กลุ่มตัวอย่าง
นาผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ แล้วนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
6. แบบทดสอบคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านทักษะ ได้แ ก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 8 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ หาค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเที ยบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลัง โดยการทดสอบค่าที
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้
ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 โรงเรี ยนนวมิ นทราชิ นู ทิ ศ
เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่กาลังศึกษาในปี การศึกษา 2560 จานวน 2,905 คน ปี การศึกษา 2561 จานวน 2,862
คน ครู ปี การศึกษา 2560 จานวน 186 คน และ ปี การศึกษา 2561 จานวน 169 คน ผูป้ กครองนักเรี ยน ปี การศึกษา
2560 จานวน 2,905 คน ปี การศึกษา 2561 จานวน 2,862 คน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ในปี การศึกษา 2560 และปี การศึกษา 2561 ผูว้ ิจยั
ใช้วิธีการเลื อ กขนาดกลุ่ มตัวอย่างตามตารางของเคร็ จซี แ ละมอร์ แกน (Krejcie, R.V. and Morgan D.W. 1970
อ้างถึ งใน นรา สมประสงค์, 2538) ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ในปี การศึ กษา 2560 นักเรี ยน
จานวน 338 คน 118 คน และ 338 คน ตามลาดับ
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยนด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยน ครู ที่ปรึ กษา ครู ผูส้ อน ผูป้ กครอง สังเกตผูเ้ รี ยนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ รั กชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง ความมุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
(2) แบบทดสอบคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านทักษะ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
ศิลปะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้ทดสอบนักเรี ยนก่อนและหลังการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครองต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความ
ร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การทดสอบคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านทักษะ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 8 กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ ได้แ ก่ ภาษาไทย สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ภาษาอัง กฤษและภาษาต่ า งประเทศ
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ศิลปะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชี พและเทคโนโลยี ใช้ทดสอบนักเรี ยนก่อน
และหลังการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนครู ที่ปรึ กษา ครู ผูส้ อน
ผูป้ กครอง สังเกตผูเ้ รี ยนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น และแบบสอบถามพึ ง พอใจของนักเรี ย น ครู และผูป้ กครองต่อ
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ เตรี ยม
อุดมศึ กษาน้อมเกล้า ผูว้ ิจัยดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู และ
ผูป้ กครอง โดยกาหนดประชุมนักเรี ยน ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน เพื่อนาแบบสอบถาม
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการเปรี ยบเทียบการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน
โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อนและหลังการพัฒนา ระหว่างปี การศึกษา 2560 และ
2561

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือ
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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3. ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือ
ขององค์กรภาครัฐและเอกชนโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

5. ผลการวิจัย
จากการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมื อขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรี ยน
นวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปรากฏผลดังนี้
1. คุณภาพผูเ้ รี ยนของนักเรี ยนเมื่อได้รับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐ
และเอกชน หลังการพัฒนาสู งกว่าก่อนพัฒนา และค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนาด้านทักษะ ปี การศึกษา 2561 สู งกว่า
ปี การศึกษา 2560 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หลังการพัฒนาสู งกว่าก่อนการพัฒนา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือ
ขององค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน โดยภาพรวมพบว่ า ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด (x̅ = 3.75 และ S.D. = 0.27)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรี ยงตามลาดับ คือ ด้านการจัดส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการจัดโครงสร้างหลักสู ตร ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากผลการพัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เ รี ย น โดยใช้ ค วามร่ ว มมื อ ขององค์ก รภาครั ฐ และเอกชน โรงเรี ย น
นวมินทราชิ นูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คุณภาพผูเ้ รี ยนของนักเรี ยนหลังการพัฒนาสู งกว่าก่อนการพัฒนา
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 นัก เรี ย นได้รั บ การพัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เ รี ย นทั้ง ทางด้า นทัก ษะและด้า น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน จากการศึกษาปั ญหาโครงสร้างการบริ หารการจัดการสถานศึกษา การจัด
โครงสร้างหลักสู ตรการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อน และความร่ วมมื อของ
องค์ก รภาครั ฐ และเอกชน ซึ่ ง ได้แ ก่ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
คณะกรรมการนักเรี ยน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการสมาคมผูป้ กครองและครู และคณะกรรมการ
เครื อข่ายผูป้ กครอง สถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันทางศาสนาและองค์กร
ระหว่างประเทศ ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน ในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนใน
ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนทุกคนได้ทราบจัด
ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรี ยน คณะครู ทั้งครู ที่ปรึ กษาซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นครู แนะแนวและครู ผสู ้ อนวิชาต่าง ๆ
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รวมทั้งจัดประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนทุกคน ให้มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของนักเรี ยน
รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริ ม ให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยน ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของนักเรี ยน เมื่อทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในทุกระดับ ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ซึ่งทาให้โรงเรี ยนมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนตามกระบวนการที่กาหนดไว้ อีกทั้งเป็ นการเพิ่มโอกาสของนักเรี ยนที่มีคุณภาพ ได้แสดงออกซึ่ งความรู ้
ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล จึงส่ งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยนข อง
นักเรี ยนทั้งด้านทักษะ ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ศิลปะและดนตรี สุ ขศึกษาและพละศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูเ้ รี ยนและหลังการพัฒนาในแต่ละปี การศึกษาสู งกว่าก่อนการพัฒนา โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ ธนสมพร มะโนรัตน์ (2559) ได้ศึกษาและทาการวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับชาติของโรงเรี ยนบ้านห่ องวารี (นิ พทั ธ์ธรรมาภรณ์ อุปถัม ภ์)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษ เขต 2 พบว่าองค์ประกอบ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับชาติ พบว่ามี 6 องค์ประกอบ คือ (1) การศึกษาและกาหนดความต้องการการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (3) การพัฒนาครู และบุคลากร (4) การสร้างที มงาน
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (5) การจัดการเรี ยนการสอน และ (6) การกากับ ติดตามและประเมินผลเพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ซึ่ งทั้ง 6 องค์ประกอบมีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน การวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและ
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้เพิ่มสู งขึ้นได้

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
โรงเรี ย นในสั ง กัด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 2 และส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ควรศึกษาผลการวิจยั นี้ และนาไปขยายผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของนักเรี ยนในระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
โรงเรี ยนควรศึกษาวิจยั และพัฒนารู ปแบบต่าง ๆ โดยใช้ความร่ วมมื อขององค์กรภาครัฐและเอกชน
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เช่ น การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครั ฐและเอกชน โรงเรี ยนนวมินทรา
ชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรี ยน
นวมินทราชิ นูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
ผู ้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การวิ จัย ที่ ใ ห้ ค วาม ช่ ว ยเหลื อ แนะน าตรวจสอบ แก้ไ ข พร้ อ มให้
ข้อเสนอแนะและติ ดตามความก้าวหน้าในการดาเนิ นการวิจยั ให้เป็ นไปตามสมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่กรุ ณาตรวจสอบ
กระบวนการวิจยั ให้เป็ นไปตามระเบี ยบวิธีวิจยั ผูร้ ายงานหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ แก่
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บุคลากรทางการศึกษาและผูส้ นใจทัว่ ไป ตลอดจนจะเป็ นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู ้ทางด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนต่อไป
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอแบบจาลองการเรี ยนรู ้ของเครื่ องสาหรับการพยากรณ์ผลการสอบ
การรู ้ดิจิทลั ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจาลองประกอบด้วยชุดข้อมูลการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการรู ้ดิจิทลั และ ชุดข้อมูลคะแนนการทดสอบการรู ้ดิจิทั ล โดยการสร้างแบบจาลองผูว้ ิจยั ได้ใช้
ซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี น และ โครงข่ายประสาทเทียม ในการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ ผลการเปรี ยบเทียบ
พบว่าซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีนให้คะแนนความถูกต้องสู งกว่าโครงข่ายประสาทเทียม แต่เนื่องด้วยทั้งซัพพอร์ ต
เวคเตอร์ แ มชชี น และโครงข่ ายประสาทเที ย มยัง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ ไ ม่ น่ า พอใจ ผูว้ ิ จัย จึ ง ได้ท าการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพของซัพพอร์ ตเวคเตอร์แมชชีน และโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้กระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะ
ซึ่งประกอบด้วย วิธีถ่วงน้ าหนักด้วยสหสัมพันธ์ ถ่วงน้ าหนักด้วยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน และ กาจัดคุณลักษณะ
ด้วยสหสัมพันธ์ กับแบบจาลองทั้งสองแบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะสามารถเพิ่มค่าความ
ถูกต้องให้กบั แบบจาลองทั้งสองแบบ โดยแบบจาลองที่สร้างจากซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน ที่ผ่านกระบวนการ
การคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธีถ่วงน้ าหนักด้วยซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน ให้คะแนนความถูกต้องสู งสุ ด ดังนั้น
แบบจาลองที่สร้างจากซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน ที่ผ่านกระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธีถ่วงน้ าหนัก
ด้วยซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะเป็ นแบบจาลองสาหรับการพยากรณ์ผลการสอบ
การรู ้ดิจิทลั ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คาสาคัญ: การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง, ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมทชี น, โครงข่ายประสาทเทียม, การคัดเลือกคุณลักษ,
การรู ้ดิจิทลั
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ABSTRACT
The objective of this research is to present a machine learning model for predicting the results of the
digital literacy exam of ungraduated students. The collections of digital literacy self-assessments data and digital
literacy exam scores were used to perform the model. For constructing the prediction model, we implemented the
artificial neural network (ANN) and the support vector machine (SVM) to compare their performance. The result
of the comparison shows that the accuracy score of SVM is higher than the accuracy score of ANN. However,
SVM and ANN performance are not satisfactory. We then improved the correctness of SVM and ANN by
applying the feature selection techniques consisting of the weighted by correlation (WC), the weighed by support
vector machine (WS) and removed by correlation (RC) to them. The result of this work shows that each feature
selection technique can significantly enhance the accuracy scores of SVM and ANN. Additionally, SVM with
WS provides the highest accuracy score. Therefore, SVM with WS is sufficiently appropriate to be the model for
predicting the results of the digital literacy exam of ungraduated students.
Keywords: Machine Learning, Support Vector machine, Neural Network, Feature Selection, Digital Literacy

1. บทนา
ด้วยมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏเชี ย งใหม่ มี น โยบายที่ จะยกระดับมาตรฐานความสามารถด้านดิ จิทัลของ
นักศึกษาให้เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ และ นานาชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส าหรั บ พัฒ นาความสามารถด้า นการรู ้ ดิ จิ ทัล (Digital Literacy) และ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เพื่ อ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีทกั ษะ
ความรู ้ ท างวิ ชาการและวิ ชาชี พ ที่ สอดคล้อ งกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามกลุ่ ม ทักษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี รวมถึงประกาศเรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติเกี่ยวกับ
สมรรถนะดิจิทลั สาหรับคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ที่ให้ความสาคัญการพัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีสมรรถนะดิจิทลั ในระดับที่ดี ประกอบกับที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบาย
ยกระดับมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทลั ในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นกั ศึกษาทุกคน
ทดสอบความสามารถด้านดิจิทลั ตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับสากล ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อใช้เป็ น
ระบบและกลไกในการส่ งเสริ มการประกันคุณภาพการศึ กษาระดับหลักสู ตร คณะ และมหาวิทยาลัยให้เกิ ด
การพัฒนาความสามารถด้านดิจิทลั มหาวิทยาลัยจึงเริ่ มต้นกระบวนการโดยให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 ประเมินตนเอง
โดย ใช้แบบทดสอบประเมินการวัดการรู ้ดิจิทลั เพื่อให้ทราบระดับสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละคน หลังจากนั้น
จึงให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบการวัดการรู ้ดิจิทลั ตามเครื่ องมือมหาวิทยาลัยกาหนด
การด าเนิ น การดัง กล่ าวผูบ้ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาสมรรถนะการรู ้ ดิ จิทัล ของมหาวิ ท ยาลัย
อยากทราบข้อมูลเบื้ อต้นว่านักศึ กษา จะสอบผ่านหรื อไม่จากแบบประเมิ นตนเอง เพื่อวางแผนในการพัฒนา
การเรี ยนการสอน และ ลดจานวนครั้ งในการจัด ประกอบกับชุ ดข้อมูลที่ ได้จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น
เกิดปั ญหาข้อมูลไม่สมดุล (Imbalance Data) จึงจาเป็ นต้องค้นหาเทคนิคเพื่อพัฒนาแบบจาลองที่จะช่วยพยากรณ์
ข้อมูลเพื่อตอบคาถามให้แก่ผบู ้ ริ หารได้อย่างถูกต้อง
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จากประเด็นปัญหา ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการพยากรณ์ผลการสอบประเมินการรู ้ดิจิทลั ของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ด้วยการใช้เ ทคนิ ค การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ ง โดยใช้ข้อ มู ล จาก
การประเมินตนเองด้วยแบบวัดการรู ้ดิจิทลั มาเป็ นปัจจัยในการพยากรณ์ ผลการสอบประเมินการรู ้ดิจิทลั โดยผลที่
ได้จากการพยากรณ์ สามารถนาไปวางแผนในการแนวทางในการจัดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรู ้ดิจิทัลของ
นักศึกษา และ ให้นกั ศึกษามีโอกาสที่จะสอบผ่านการวัดผลการรู ้ดิจิทลั มากขึ้น

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างแบบจาลองพยากรณ์ผลการสอบการรู ้ดิจิทลั ของนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยการใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง

3. แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 การเรียนรู้ของเครื่ อง
การเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง (Machine Learning) คื อ การเรี ยนรู ้ ข องขั้น ตอนวิ ธี ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
การแก้ปัญหาอัตโนมัติผ่านประสบการณ์ โดย ขั้นตอนวิธีการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจะทาการสร้างแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ บนฐานของตัวอย่างข้อมูลที่เรี ยกว่า ข้อมูลสาหรับเรี ยนรู ้ (Training Data) เพื่อพยากรณ์ หรื อ ตัดสิ น
ซึ่ งการเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งจะถู ก ใช้กับ ปั ญ หาที่ ไ ม่ มี ข้ ัน ตอนวิ ธี ห รื อ มี แ บบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ชัด เจน
โดยขั้นตอนวิธีของการเรี ยนรู ้ของเครื่ องสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย (Russell & Norvig, 2002)
3.1.1 การเรี ยนรู้ โดยผู้สอน (Supervised Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ จากข้อมูลเข้า และผลลัพธ์ที่
ต้องการ ซึ่ งอาจถูกกาหนดโดยมนุษย์ หรื อได้จากข้อมูลจริ งจากการบันทึก เป้าหมายของการเรี ยนรู ้คือ การหากฎ
ทัว่ ไป (General Rule) ที่สามารถรับข้อมูลตัวอย่าง และสร้างผลลัพธ์ได้เป็ นที่น่าพอใจ
3.1.2 การเรียนรู้ โดยไม่ มีผู้สอน (Unsupervised Learning) จะแตกต่างจากการเรี ยนรู ้โดยผูส้ อนก็
คือ จะไม่มีการกาหนดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ขั้นตอนวิธีในกลุ่มนี้จะทาการเรี ยนรู ้รูปแบบจากข้อมูลเข้าด้วยตัวขั้นตอน
วิธีเอง ดังนั้น ขั้นตอนวิธีจะสามารถกาหนดเป้าหมายของตัวเองได้ มีลกั ษณะคล้ายกับการจัดกลุ่มของข้อมูล
3.2 แบบจาลองการเรียนรู้ของเครื่ องในงานด้ านการพยากรณ์
3.2.1 ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมทชีน
ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน(Support Vector Machine) ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน เป็ นการเรี ยนรู ้โดย
ผูส้ อนแบบหนึ่ง มักจะใช้กบั ปั ญหาการจาแนกประเภท (Classification Problems) เช่น ปั ญหาการจาแนกเอกสาร
ปัญหาการรู ้จาใบหน้า และ งานอื่น แนวคิดของซัพพอร์ตเวคเตอร์ แมชชีนเกิดจากการวางข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้
วางลงในฟี เจอร์ สเปซ (Feature Space) จากนั้นขั้นตอนวิธีของซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แ มชชี น สร้ างไฮเปอร์ เ พลน
(Hyperplane) ที่เป็ นระนาบสาหรับแบ่งข้อมูลออกเป็ นกลุ่มที่แตกต่างกันที่ดีที่สุด
3.2.2 โครงข่ ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) เป็ นแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากเซลล์ประสาทในสมองของมนุ ษย์ (Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014) แบบจาลองโครงข่าย
ประสาทเที ย มประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว นส าคั ญ คื อ เซลล์ ป ระสาท (Neuron) ใยประสาท (Never fiber) และ
ไซแนปส์ (Synapse) เพื่อที่จะเรี ยนรู ้หรื อจดจารู ปแบบ หลักการทางานของโครงข่ายประสาทเทียมแบ่งการทางาน
ออกเป็ น 3 ชั้น ได้แ ก่ ชั้น น าเข้า ข้อ มู ล (Input Layer) ส าหรั บ การน าเข้า ข้อ มู ล เพื่ อ เรี ยนรู ้ ชั้น ตรงกลาง คื อ
1216

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ชั้นแอบแฝง (hidden layer) ซึ่งประกอบไปด้วยโหนดทาหน้าที่ในการประมวลผล และ ชั้นผลลัพธ์ (Output Layer)
ซึ่งได้มาจากการประมวลผลในชั้นแอบแฝง (ผุสดี บุญรอด และ กรวัฒน์ พลเยี่ยม, 2017)

Inputs

Output
s
Input
Layer

Hidden
Layer

Output
Layer

ภาพที่ 1 แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม
3.3 การเลือกคุณลักษณะ
การคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะ (Feature Selection) เป็ นวิ ธี ก ารที่ ช่ ว ยลดจ านวนตัว แปร ส าหรั บ ใช้ ใ น
การพยากรณ์แบบจาลอง ในกรณี ที่ขอ้ มูลมีมิติจานวนมาก โดยจะทาการคัดเลือกคุณลักษณะที่ดีที่สุด หรื อ เลือก
กลุ่มของคุณลักษณะที่มีความสาคัญต่อการพยากรณ์ การคัดเลือกคุณลักษณะเป็ นกระบวนการที่สาคัญขั้นตอน
หนึ่ งของการเตรี ยมข้อมูล เพราะเป็ นการลดจานวนคุณลักษณะที่ไม่จาเป็ นออกไป จะช่วยให้การพยากรณ์ของ
แบบจาลองมีผลสัมฤทธิ์ ที่ดีข้ นึ หรื อ อีกนัยหนึ่งคือการทาให้ค่าของการพยากรณ์มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อีกทั้งยัง
ลดเวลาการคานวณ และ เพิ่มความถูกต้องของแบบจาลอง (รัชพล กลัดชื่น และ จรัล แสนราช, 2018) (Saeys, Inza,
& Larrañaga, 2007) ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในการคัดเลือกคุณลักษณะ เช่น
3.3.1 เทคนิ ค การถ่ ว งน้ า หนัก (Weight by Correlation) ซึ่ งเป็ นกระบวนการหาค่ า สหสั ม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปลเข้า และ ตัวแปรระบุกลุ่ม (Karegowda, Manjunath, & Jayaram, 2010)
3.3.2 เทคนิ คการถ่วงน้ าหนักด้วยซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี น (Weight by SVM) (Nguyen & De la
Torre, 2010)
3.3.3 เทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วยสหสัมพันธ์ (Remove Weight by Correlation) (Aborujilah,
Musa, Shahzad, Nazri, & Alsharafi, 2013)
3.4 วิธีการตรวจสอบไขว้
วิธีการตรวจสอบไขว้ (K-Fold Cross - Validation) เป็ นการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบสุ่ มออกเป็ นจานวน K
กลุ่ม โดยจะมีการเก็บกลุ่มของข้อมูลจานวน 1 กลุ่มเพื่อใช้ทดสอบแบบจาลอง ส่ วนข้อมูลที่เหลือคือ K-1 กลุ่ม
จะใช้ในการสร้างแบบจาลอง ซึ งจะทาวนไปจนกว่าข้อมูลทุกกลุ่มถูกนามาใช้ทดสอบจนหมด (ขนิษฐา ดีสุบิน,
2560) (ไพจิ ตร สุ ขสมบูรณ และ นภาพร จงกสิ กิจ , 2560) (Bengio & Grandvalet, 2004) (Anguita, Ghelardoni,
Ghio, Oneto, & Ridella, 2012)
3.4 การรู้ดิจิทัล
การรู ้ดิจิทลั (Digital Literacy) หมายถึง ความสามารถด้านดิจิทลั ในการใช้เครื่ องมือดิจิทลั เพื่อการเข้าถึง
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจัดการ การบูรณาการ การแบ่งปั น การสื่ อสาร การสร้างสารสนเทศและความรู ้
ใหม่ โดยมีทกั ษะการรู ้สารสนเทศ ทักษะการเรี ยนรู ้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทางด้านอารมณ์และ
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ทางสั ง คม อี ก ทั้ง ทัก ษะการแก้ปั ญ หา การด าเนิ น ชี วิ ต ทัก ษะการสื่ อ สารและการท างานร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ใน
สภาพแวดล้อมดิจิทลั โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล จริ ยธรรมและมารยาท (Karpati, 2011)
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เดช ธรรม ศิริ และ พยุง มีสัจ ได้ศึกษาการจาแนกข้อมูลด้วยวิธีแบบร่ วมกันตัดสิ นใจจากพื้นฐานของ
เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ เทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียม และ เทคนิ คซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นร่ วมกับการเลือก
ตัวแทนที่ เหมาะสมด้วยขั้นตอนวิธีเชิ งพันธุ กรรม งานวิจัยชิ้ นนี้ ได้มีการนาเสนอวิธีการจาแนกข้อมูลด้วยวิ ธี
ร่ วมกันตัดสิ นใจแบบการโหวดเสี ยงข้างมากจากเทคนิควิธี 3 แบบข้างต้น โดยพบว่า ข้อมูล German Credit ใช้ตวั
จาแนกข้อมูล 18 โมเดลซึ่ งประกอบด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชชีน 7 โมเดลร่ วมกัน ประกอบด้วย เทคนิค
ต้นไม้ตดั สิ นใจ 6 โมเดล และเทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียม 5 โมเดล ให้ผลลัพธ์ความถูกต้องสู งสุ ดที่ 71.50%
ข้อมูล Bankruptcy Data ใช้ตวั จาแนกข้อมูล 10 โมเดลร่ วมกัน ประกอบด้วยเทคนิคซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน 4
โมเดล เทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ 4 โมเดล และ เทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียม 2 โมเดล ให้ผลลัพธ์ความถูกต้อง
สู งสุ ดที่ 75.00% (เดช ธรรมศิริ และ พยุงมีสัจ, 2553)
อัจจิมา มณฑาพันธุ์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะที่สาคัญในการปรับปรุ ง
การพยากรณ์มะเร็ งเต้านม โดยผ่านการคัดเลือกคุณลักษณะโดยใชเทคนิค 7 ชนิด ได้แก่ เทคนิค Correlation Based
Feature Selection เทคนิ ค Information Gain (IG) เทคนิ ค Gain Ratio (GR) เทคนิ ค Chi-Square เทคนิ ค Forward
Selection เทคนิค Backward Elimination และ เทคนิค Evolutionary Selection จากนั้นนาผลที่ได้มาคานวณหาค่า
ความถูกตอ้งในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็ งเต้านมด้วยเทคนิคซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน โดยผลการทดลองสรุ ป
ได้ว่าเทคนิค Evolutionary Selection สามารถลดคุณลักษณะที่สาคัญเหลือเพียง 26 คุณลักษณะ และให้ผลการวัด
ค่าความถูกต้องของการพยากรณ์ 95.08 % สู งสุ ดมากกว่าเทคนิคอื่น ๆ (อัจจิมา มณฑาพันธุ์, 2560)
Ramech และ คณะ ได้ศึกษาเทคนิ คการพยากรณ์ผลการเรี ยนของนัก เรี ยน โดยมีเป้ าหมายเพื่อค้นหา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบปลายภาคของนัก เรี ยน และ ค้นหาเทคการทาเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมนาไปใช้ใน
การพยากรณ์ ผ ลการเรี ย น ข้อ มู ล ที่ ใ ช้เ ป็ นข้อ มู ล จริ ง ที่ ไ ด้จ ากการสุ่ ม เก็ บ ข้อ มู ล จากนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย 9 โรงเรี ยน จานวน 900 คน ในประเทศอินเดีย ผูว้ ิจยั ทาการพยากรณ์ผลการเรี ยนด้วย เทคนิ ค Naive
Bayes, Multi-Layer Perception, SMO, J48 และ REPTree methods โดยผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทคนิ ค
โครงข่ายประสาทเทียมประเภท เพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron)ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุด
คือ 72.38 % (Ramesh, Parkavi, & Ramar, 2013)

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.1 การเก็บข้ อมูล (Data Collection)
ขั้นตอนของการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากสองส่ วนคือ ส่ วนที่หนึ่งผลการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาด้วยแบบวัดการรู ้ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ ส่ วนที่สองผลการทดสอบวัด
ทักษะด้านการรู ้ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
4.2 การเตรียมข้ อมูล (Data Preparation)
ขั้นตอนของการเตรี ยมข้อมูลผูว้ ิจยั แบ่งงานออกเป็ น 3 ส่วนได้แก่
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4.2.1 การคัดเลือกข้ อมูล (Data Selection) คือขั้นตอนของคัดเลือกข้อมูลที่จะนามาใช้ในการพัฒนา
แบบจาลอง ได้แก่ ตัวชี้วดั การรู ้ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 54 ตัวชี้วดั และ ผลการทดสอบวัด
ทักษะด้านการรู ้ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
4.2.2 การทาความสะอาดข้ อมูล (Data Cleaning) คือขั้นตอนที่ทาการกรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อ
ไม่สมบูรณ์ จากข้อมูลทั้งสองส่วน
4.2.3 การแปลงรู ป ข้ อ มู ล (Data Transformation) คื อ ขั้น ตอนในการแปลงรู ป ข้อ มู ล ของผล
การทดสอบวัดทักษะด้านการรู ้ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่อยู่ในรู ปแบบของตัวเลข ทาการแปลง
เป็ นข้อมูล ผ่าน และ ไม่ผ่าน และ ทาการแปลงไฟล์ข้อมูลจากรู ปแบบ Spreadsheet file ให้อยู่ในรู ปแบบของ
Comma Separate Values (CSV) เพื่ อ ป้ อ นเข้ า โปรแกรม RapidMiner Studio Version 9.8 ส าหรั บ การพัฒ นา
แบบจาลอง
4.3 ขั้นตอนการสร้ างแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์ (Build Forecasting Models)
หลังจากทาการเตรี ยมข้อมูลเสร็ จ ขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนของการพัฒนาแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์
ซึ งผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ ค วิธีการตรวจสอบไขว้ เป็ นการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบสุ่ มออกเป็ นจานวน K กลุ่ม โดยให้ค่า K
เท่ากับ 10 นัน่ หมายถึง การใช้ขอ้ มูลจานวน 9 ชุด ให้แบบจาลองเรี ยนรู ้ (Training Set) และ 1 ชุด สาหรับทดสอบ
(Test Set) โดยทาการเรี ยนรู ้ และ ทดสอบ กับแบบจาลอง จานวนสองแบบได้แก่ แบบจาลองซัพพอร์ ตเวกเตอร์
แมทชี น และ แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม โดยแบบจาลองทั้งสองแบบนั้นเป็ นเทคนิคที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และใช้ในงานวิจัย กันอย่างอย่างแพร่ หลาย (เดช ธรรมศิ ริ และ พยุงมี สัจ , 2553) (Ramesh, Parkavi, & Ramar,
2013) (Bakhtiarizadeh, Moradi-Shahrbabak, Ebrahimi, & Ebrahimie, 2014)
4.4 การปรับปรุงแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์ (Improvement Forecasting Models)
เนื่ องจากผลจากขั้นตอนที่ 3 ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ จึงได้ทาการปรับปรุ งตัวแบบจาลองให้ได้ค่าความ
ถูกต้องในการพยากรณ์ผลให้สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะ 3 วิธี เพื่อเปรี ยบเทียบค่าความถูกต้อง
ที่ได้จากแบบจาลองการพยากรณ์ที่ผา่ นการปรับปรุ ง โดยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะทั้ง 3 แบบ ได้แก่ เทคนิคการ
ถ่ ว งน้ า หนัก เทคนิ ค การถ่ ว งน้ า หนัก ด้ว ยซั พ พอร์ ต เวคเตอร์ แ มชชี น และ เทคนิ ค การเลื อ กตัด ตัว แปรด้วย
สหสัมพันธ์
4.5 เปรียบเทียบค่าความถูกต้ อง เลือกแบบจาลองที่ดีที่สุด
นาค่าความถูกต้องของการพยากรณ์ ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 มาเรี ยงลาดับเพื่อดูว่าแบบจาลองที่ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะแบบจาลองไหนที่ให้ผลการค่าความถูกต้องในพยากรณ์สูงที่สุด
4.6 ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัย
นาผลที่ได้มาเรี ยบเรี ยง และ สรุ ปผล ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นี้ใช้การเก็บข้อมูลจากประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรี ยน
วิชา GEN1402 การรู ้ดิจิทลั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 721 คน

1219

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

5.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
5.2.1 แบบวัดการรู ้ดิจิทลั สาหรับนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (แววตา เตชาทวีวรรณ และ อัจศรา
ประเสริ ฐสิ น, 2559) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเอง ประกอบด้วย ประกอบไปด้วย ข้อคาถาม
จานวน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบวัดโดยใช้คาถาม จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 การรู ้ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 54 ตัวชี้วดั
5.2.2 แบบทดสอบวัดทักษะด้านการรู ้ ดิจิทลั สาหรั บนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในรายวิชาการรู ้
ดิจิทลั จานวน 100 ข้อ (100 คะแนน) โดยเกณฑ์การสอบผ่านอยูท่ ี่ 70 คะแนน
5.2.3 งานวิจยั นี้ใช้โปรแกรม RapidMiner Studio Version 9.8 สาหรับการพัฒนาแบบจาลอง

6. ผลการวิจัย
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอแบบจาลองการเรี ยนรู ้ของเครื่ องสาหรับการพยากรณ์ผลการสอบ
การรู ้ดิจิทลั ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจาลองประกอบด้วย ชุดข้อมูลการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการรู ้ดิจิทลั ด้วยคาถามทั้งหมด 54 โดยคาตอบแบ่งเป็ น 5 ระดับ (Likert scale) และชุดข้อมูลคะแนน
การทดสอบการรู ้ดิจิทลั มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ในการสร้ า งแบบจ าลองการเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อง ผู ้วิ จัย ได้เ ลื อ กแบบจ าลองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง 2
แบบจ าลอง ประกอบด้วย แบบจ าลองโครงข่ ายประสาทเที ย ม แบบฟี ดฟอร์ เ วิ ร์ ด แบคพรอพาเกชัน (Feed
Foreword Back propagation) และ แบบจ าลองซัพ พอร์ ต เวคเตอร์ แ มชชี น ซัพ พอร์ ต เวคเตอร์ แ มชชี น ทั้ง สอง
แบบจาลองใช้การเรี ยนรู ้แบบ วิธีการตรวจสอบไขว้ โดยกาหนดค่า K เท่ากับ 10 วิธีการปรับปรุ งพารามิเตอร์ ของ
โครงข่ายประสาทเทียมนี้จะใช้วิธีปรับจานวนโหนดในชั้นแอบแฝง ที่ให้ผลที่ดีที่สุดตั้งแต่ 1 ไปจนถึงจานวนของ
โหนดนาเข้าข้อมูลทั้งหมด และ เลือกใช้ระดับการเรี ยนรู ้ที่ (Learning Rate) 0.001 และโมเมนตัม (Momentum)
0.1 - 0.2 ซึ่งเป็ นค่าที่ดีเพียงพอในการสร้างแบบจาลองบนข้อมูลการเรี ยนรู ้ชุดนี้ และ แบบจาลองซัพพอร์ตเวคเตอร์
แมชชี นใช้เคอแนล์ฟังก์ชัน (Kernel Function) แบบ ดอทโปรดักซ์ (Dot Product) โดยการทดลองได้ใช้เทคนิ ค
การคัด เลื อ กคุ ณสมบัติ 3 แบบ ประกอบด้วย เทคนิ ค การถ่ ว งน้ า หนัก (0.5) เทคนิ ค การเลื อ กตัด ตัวแปรด้วย
สหสัมพันธ์ (0.80) และ เทคนิคการถ่วงน้ าหนักด้วยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (0.22)โดยทาปรับจูนค่าพารามิเตอร์
ของแต่ละเทคนิคเพื่อเพิ่มความแม่นยาของแบบจาลองการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง โดยผลการทดลองมีดงั ต่อไปนี้
6.1 การสร้ างแบบจาลองบนคุณลักษณะทั้งหมด 54 ตัวแปร
ผลการทดลองที่ได้คือ แบบจาลองซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน บนคุณลักษณะทั้งหมด 54 ตัวแปร ให้ผล
การทานายที่ดีกว่าแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม ที่มีจานวนโหนดซ่อนเร้น 1 โหนด มีจานวนโหนดผลลัพธ์
2 โหนด และ มีการนาเข้าคุณลักษณะทั้งหมด 54 ตัวแปร โดยผลการทานายพบว่าแบบจาลองซัพพอร์ ตเวคเตอร์
แมชชี นให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยให้ค่า Precision เท่ากับ 64.09% ค่า Recall เท่ากับ 68.37% ค่า F-measure เท่ากับ
66.16% ค่าAccuracy เท่ากับ 65.56% และมีค่า Error เท่ากับ 5.60 % ดังที่แสดงในตารางที่ 1
6.2 การสร้ างแบบจาลองที่ผ่านกระบวนการคัดเลื อกคุณลักษณะด้ วยเทคนิคการถ่ วงน้าหนัก (0.50)
จานวนคุณลักษณะ 20 ตัวแปร
ผลการทดลองที่ได้คือ แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม ที่มีจานวนโหนดซ่อนเร้น 1 โหนด มีจานวน
โหนดผลลัพธ์ 2 โหนด และ มีการนาเข้าคุณลักษณะทั้งหมด 20 ตัวแปร ให้ผลการทานายที่ดีกว่า แบบจาลอง
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ซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี นบนคุณ ลักษณะทั้งหมด 20 ตัวแปร โดยผลการทานายพบว่ าแบบจ าลองโครงข่ าย
ประสาทเทียม ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยให้ค่า Precision เท่ากับ 64.07% ค่า Recall เท่ากับ 69.86% ค่า F-measure
เท่ากับ 66.84% ค่าAccuracy เท่ากับ 65.79% และมีค่า Error เท่ากับ 7.34% ดังที่แสดงในตารางที่ 1
6.3 การสร้ างแบบจาลองที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะด้ วยเทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้ วย
สหสัมพันธ์ (0.80) จานวนคุณลักษณะ 53 ตัวแปร
ผลการทดลองที่ได้คือ แบบจาลองซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีนบนคุณลักษณะทั้งหมด 53 ตัวแปร ให้ผล
การทานายที่ดีกว่าแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม ที่มีจานวนโหนดซ่อนเร้น 1 โหนด มีจานวนโหนดผลลัพธ์
2 โหนด และ มีการนาเข้าคุณลักษณะทั้งหมด 53 ตัวแปร โดยผลการพบว่าทานายแบบจาลองซัพพอร์ ตเวคเตอร์
แมชชี นให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยให้ค่า Precision เท่ากับ 65.32% ค่า Recall เท่ากับ 68.03% ค่า F-measure เท่ากับ
66.65% ค่าAccuracy เท่ากับ 66.40% และมีค่า Error เท่ากับ 4.77% ดังที่แสดงในตารางที่ 1
6.4 การสร้ างแบบจาลองที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะด้ วยเทคนิคการถ่ วงน้าหนักด้ วยซั พ
พอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน(0.22) จานวนคุณลักษณะ 30 ตัวแปร
ผลการทดลองที่ได้คือ แบบจาลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนบนคุณลักษณะทั้งหมด 30 ตัวแปร ให้ผล
การทานายที่ดีกว่าแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม ที่มีจานวนโหนดซ่อนเร้น 1 โหนด มีจานวนโหนดผลลัพธ์
2 โหนด และ มีการนาเข้าคุณลักษณะทั้งหมด 53 ตัวแปร โดยผลการทานายพบว่าแบบจาลองซัพพอร์ ตเวคเตอร์
แมชชี นให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยให้ค่า Precision เท่ากับ 68.67% ค่า Recall เท่ากับ 73.65% ค่า F-measure เท่ากับ
71.07% ค่าAccuracy เท่ากับ 70.36% และมีค่า Error เท่ากับ 5.40% ดังที่แสดงในตารางที่ 1

No
No
Weight by Correlation (0.50)
Weight by Correlation (0.50)
Remove by Correlation (0.80)
Remove by Correlation (0.80)
Weight by SVM(0.22)
Weight by SVM(0.22)

62.7
64.09
64.07
64.67
64.85
65.32
68.11
68.67

64.22
68.37
69.86
68.1
67.14
68.03
71.53
73.65

63.45
66.16
66.84
66.34
65.98
66.65
69.78
71.07

63.88
65.56
65.79
65.58
65.77
66.4
69.53
70.36

Error(%)

54
54
20
20
53
53
30
30

Accuracy(%)

Feature Selection

F-measure(%)

NN(54-1-2)
SVM
NN(20-1-2)
SVM
NN(53-2-2)
SVM
NN(30-21-2)
SVM

Attributes

Recall(%)

Model

Precision(%)

ตารางที่ 1 การสร้างแบบจาลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนเปรี ยบเทียบกับวิธีโครงข่ายประสาทเทียม

7.86
5.60
7.34
7.37
5.94
4.77
5.60
5.40

หมายเหตุ NN(i-j-k) NN คือโครงข่ายประสาทเทียม i คือจานวนโหนดเข้า j คือจานวนโหนดแอบแฝง k คือจานวนโหนดออก

8. อภิปรายผล
ในการสร้ า งแบบจ าลองการเรี ย นรู ้ ด้ว ยเครื่ องในงานวิ จัยชิ้ น นี้ ผูว้ ิ จัย ได้ท ดสอบประสิ ทธิ ภ าพของ
แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมเปรี ยบเทียบกับแบบจาลองซัพพอร์ ตเวคเตอร์แมชชีน โดยการทดสอบเริ่ มต้น
จากการใช้คุณลักษณะทั้งหมด 54 ตัวแปรซึ่ งผลที่ได้จากการพยากรณ์ยงั ไม่เป็ นที่น่าพอใจ ผูว้ ิจยั จึงได้นาเทคนิค
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การคัดเลือกคุณลักษณะ3 วิธี ประกอบด้วย ประกอบด้วย เทคนิคการถ่วงน้ าหนัก เทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วย
สหสัมพันธ์ และ เทคนิ ค การถ่วงน้ าหนักด้วยซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี น กับแบบจาลองโครงข่ายปราสาทเทียม
และ แบบจาลองซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน เพื่อหวังว่าจะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ของแบบจาลอง
ทั้งสองได้ โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแบบจาลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนที่ประมวลผลด้วยข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะวิธี เทคนิคการถ่วงน้ าหนักด้วยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน(0.22) ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
โดยให้ค่า Precision เท่ากับ 68.67% ค่า Recall เท่ากับ 73.65% ค่า F-measure เท่ากับ 71.07% ค่า Accuracy เท่ากับ
70.36% และ มีค่า Error เท่ากับ 5.40% โดยค่า Accuracy ที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่
ได้จากงานวิจัยของ เดช ธรรมศิ ริ และ พยุง มี สัจ ที่ ใช้ แบบจาลองโครงข่ายปราสาทเที ย ม และ แบบจาลอง
ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน กับชุดข้อมูล German Credit โดยแบบจาลองทั้งสองแบบให้ค่า Accuracy 69.50% และ
70.00 % ตามลาดับ (เดช ธรรมศิริ และ พยุงมีสัจ , 2553) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ramesh, Parkavi และ Ramar
ที่ ศึ ก ษาเทคนิ ค การพยากรณ์ ผ ลการเรี ย นของนัก เรี ย นโดยใช้แ บบจ าลองโครงข่ า ยปราสาทเที ย ม ประเภท
เพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น ผลการทดลองให้ค่า Accuracy 72.38 % (Ramesh, Parkavi & Ramar, 2013) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าแบบจาลองซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีนที่ประมวลผลด้วยข้อมูลที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก
คุณลักษณะวิธี เทคนิ คการถ่วงน้ าหนักด้วยซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี น(0.22) ที่ ให้ค่า Accuracy เท่ากับ 70.36%
เหมาะสมที่จะเลือกเป็ นแบบจาลองที่ใช้ในการพยากรณ์ ผลการสอบการรู ้ดิจิทลั ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 เนื่องจากเทคนิคที่ใช้ในการสร้างแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์ ผลการสอบการรู ้ดิจิทลั ของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ คื อ เทคนิ ค โครงข่ายประสาทเที ย มเปรี ย บเที ย บกับ เทคนิ ค
ซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน ยังมีอีกหลายเทคนิคเช่น เทคนิคต้นไม้การตัดสิ นใจ (Decision Tree) เทคนิคแบบเบยส์
(Bayes Classifier) หรื อ เทคนิ ค เพื่ อ นบ้านที่ ใ กล้ที่ สุด (K-Nearest Neighbors Algorithm : KNN) จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่
น่ าสนใจที่จะทดลองว่าเทคนิ คใด สมารถให้ค่าความถูกต้องของการพยากรณ์เป็ นอย่างไร เมื่อเทียบกับ เทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม และ เทคนิคซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
9.2 เนื่องจากแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรู ้ดิจิทลั มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 54 ข้อคาถาม
จึงควรมีการพัฒนาแบบจาลองหลาย ๆ แบบ เพื่อการพยากรณ์ผลการสอบการรู ้ดิจิทลั ที่เหมาะสมสาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อเปรี ยบเทียบค่าความถูกต้องที่ได้จาก
การพยากรณ์ ซึ งจะทาให้ทราบว่าแบบจาลองใดมีคุณภาพดีที่สุดสาหรับ การพยากรณ์ผลการสอบการรู ้ดิจิทลั ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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แนวทางการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาการเต้ น ช่ วงสถานการณ์ COVID 19
PRINCIPLES OF TEACHING AND LEARNING EVALUATION IN
COMPETITIVE SITUATIONS COVID 19
พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์
สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: phitchayapha.wi@spu.ac.th
บทคัดย่อ
จากสถานการณ์การเรี ยนการสอนเต้นบนสื่ อออนไลน์ที่มีบทบาทสถาบันศึกษา จึงทาให้มีการ ศึกษา
และ แนวทางการปรับการเรี ยนการสอนในรายวิชา CPA103 พื้นฐานการเต้น ช่วงสถานการณ์ covid 19” โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ กษาแนวทางการปรั บ การเรี ย นการสอนด้วยวิ ธี การสอนเต้น ออนไลน์ ผ่ านระบบ zoom
ตามข้อกาหนดของททางมหาวิทยาลัย และจากการทาแบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ นักศึ กษาในชั้น เรี ย น
โดยอาจารย์ผสู ้ อนผลการสารวจพบว่า การเรี ยนการสอนเต้นพื้นฐานในห้องเรี ยนได้ความรู ้มากกว่าการเรี ยนเต้น
ออนไลน์ดว้ ยระบบ zoom การต่อท่าเต้นผ่านระบบ zoom ไม่มีประสิ ทธภาพ เพราะเนื่ องจากปั ญหาของระบบ
zoom สัญญานอินเตอเน็ต ทาให้ภาพกับเสี ยงมีความขัดข้องเป้นอย่างมาก เสี ยงที่เกิดจากผูส้ อน จะมีความดีเลย์ไป
ยังผูเ้ รี ยน และ การมองท่าเต้นจากทางระบบจะมีความงงในเรื่ องของทิศทาง องศาของท่า
คาสาคัญ: การเต้นออนไลน์ เครื่ องมือการเรี ยนการสอน

ABSTRACT
The situation of teaching dance on online media to an academy role Therefore, there is a study and
guideline for teaching and learning adjustment in the CPA103 Fundamentals of Dance. Covid 19 ” The objective
of this study was to study how to adjust teaching and learning with online dance teaching method through zoom
system according to the requirements of the university.And from doing questionnaires and interviewing students
in class By the teachers who teach the survey results that Teaching the basics of dance in the classroom gained
more knowledge than online dance lessons with the zoom system. Choreography via zoom is not effective. Because because of the problem of the Internet,Causing the picture and sound to be very interrupted, The voices
made by the instructor There will be a delay to the learners and seeing the choreography m will be cofused about
the direction and angle of the posture.
Keywords: Online dance Class, Teaching tools
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1. บทนา
จากสถานกาณ์ที่เป็ นประเด็นหลักทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดารงชี วิต และวิถีชีวิตของคนทัว่ ทุก
มุมโลก คือ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา หรื อ ที่เรี ยกกันว่า โควิด -19 (Covid-19) การแพร่ ระบาดของ
โรคส่ งผลกระทบทุกกิจการและธุรกิจต่างๆ ทุกภาคส่ วนทัว่ โลก รวมถึงวงการการศึกษาและวงการการบันเทิง
ที่ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนการสอนออนไลน์ หรื อการจัดแสดงผล
งานทางช่องทางสื่ อเทคโนโลยีออนไลน์ความรุ นแรงของโรคระบาดครั้งนี้ มีเพียงมาตราการป้ องกันและยับยั้ง
การติดต่อและแพร่ เชื้อ ควบคุมไม่ให้ผตู ้ ิดต่อเชื้อเพิ่มจานวนขึ้น ยังไม่มีวคั ซี นในการรักษา ดังนั้นการป้องกันได้ดี
ที่สุดคือ การรักษาตัวเอง และอยูก่ ิจกรรมที่พบปะผูค้ น
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬามหาวิทยาลัย ได้อธิบาย
เชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไว้ว่า “ไวรัสโคโรนา ไมใช่ไวรัสใหม่ แต่เป็ นไวรัสที่รู้จกั กันมากว่า 80 ปี แล้ว
แต่เหตุผลที่เรี ยกว่าโคโรนาเพราะมีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ายความเป็ นมงกฎเลยตั้งชื่ อว่า “Corona” ที่แปลว่า มงกฏ
เป็ นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ ก่อโรคได้ท้งั ในคนและในสัตว์ ทาให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ”
และด้วยสถารการณ์อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง จึงทาให้ทางมหาวิทยาลัยประกาศปิ ดสถานศึกษาเพื่อ
ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส จึงทาให้การเรี ยนการสอนต้องถูกปรับเปลี่ยนรู ปแบบ โดยพื้นฐานการเรี ยนรู ้
คือ การถ่ายทอดความรู ้ จ ากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และรู ปแบบการจัดการการเรี ยนการสอน เป็ นวิธีการในการส่ ง ผ่าน
องค์ความรู ้จากผูส้ อนไปยังผูเ้ รี ยน และในปั จจุบนั เทคนิคหรื อเครื่ องมือการเรี ยนการสอนก็ได้มีการปรับเปลี่ยน
มากขึ้น พัฒนาจากการเรี ยนหนังสื อในห้องเรี ยนมาเป็ นการเรี ยนในระบบออนไลน์มากขึ้น หรื อ ที่เรา เข้าใน คาว่า
e-learning ซึ่ งมี ความหมายว่า นวัตรกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ ยนแปลงวิธีเรี ยนที่เป็ นอยู่เดิมเป็ นการเรี ยนที่ใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่ น อินเทอร์ เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเที ยม ดังนั้นจึ งหมายรวมถึ งการเรี ยน
ทางไกล การเรี ยนผ่านเว็บ ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง ซึ่ งมีจุดเชื่ อมโยงคือ เทคโนโลยีการสื่ อสารเป็ นสื่ อกลางของ
การเรี ยนรู ้” (เว็บไซต์ http:// http://www.capella.edu / elearning)
เมื่อ COVID-19 สถานการณ์บงั คับ ครู บาอาจารย์และนักศึกษาต้องเปลี่ยนวิธีการสอนและวิธีการสอน
ส่ งผลให้รายวิ ชา CPA103 พื้นฐานการเต้น ซึ่ งรายวิชาของสาขาสื่ อสารการแสดงที่เน้นการสอนลงมือปฏิบตั ิ
ในเรื่ องของการเต้นและการเคลื่อนไหว ต้องปรับเปลี่ยนจากคลาสห้องเรี ยนเป็ นการสอนเต้นออนไลน์ โดยการ
ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการสอน อาจารย์ประจารายวิชาจึงต้องคิดต้นสื่ อการเรี ยนการสอน และรู ปแบบการสอน
โดยการเรี ยนจาเป็ นต้องมีปฎิสัมพันธ์กนั ระหว่างครู และผูเ้ รี ยน ยิ่งต้องทาให้แผนการเรี ยนการสอนต้องได้ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา การเรี ยนเต้นในรายวิชาCPA103 พื้นฐานการเต้นด้วยโปรแกรม Zoom

2. วัตถุประสงค์
แนวทางการปรับการเรี ยนการสอนสาหรับวิชา CPA103 พื้นฐานการเต้น
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3. หลักการเรียนการสอน
การเรี ยนการสอนในสถานการณ์โควิดที่ถูกบังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแต่การเรี ยนออนไลน์น้ นั ได้ถูก
นามาใช้ในระยะเวลาหนึ่งแล้ว ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิได้
ด้วยตัวเอง ทิศนาแขมมณี (2555,น.94-96) สรุ ปการนาทฤษฎีการสร้างความรู ้ไปใช้ในการเรี ยน การสอนสามารถ
ทาได้หลายทางดังนี้
1. ตามทฤษฎีการสร้างองค์ วามรู ้ ผลของการเรี ยนรู ้จะมุุ่งเน้น ไปที่กระบวนการสร้ าง ความรู ้และ
การตระหนักรู ้ในกระบวนการเป้าหมายการเรี ยนรู ้จะต้องมาปฏิบตั ิงานจริ ง
2. เป้าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยนได้รับสาระความรู ้ที่ แน่นอนตายตัวไปสู่
การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้ทกั ษะ ต่างๆ จะต้องให้มีประสิ ทธิภาพถึง
ขั้นทาได้และแก้ปัญหาได้จริ ง
3. ผู ้เ รี ย นจะเป็ นผู ้มี บ ทบาทในการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งตื่ น ตัว โดยจะต้อ งเป็ นผู ้จัด กระท ากับ ข้อ มู ล หรื อ
ประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องงสร้างความหมายให้กบั สิ่ งนัน่ ด้วยตัวเอง
4. ในการจัดการเรี ยนการสอนครู จะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริ ยธรรม (Socio Moral) ให้
เกิดขึ้นหมายถึงผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสเรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฎิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ งทางสังคมถือว่า
เป็ นปัจจัยสาคัญของการสร้างความรู ้ ได้แก่ ปฎิสัมพันธ์ทางสังคม การร่ วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด
และประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
5. ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่ โดยผูเ้ รี ยนจะนาตนเองและควบคุมตนเอง ในการเรี ยนรู ้ เช่น
ผูเ้ รี ยนจะเลือกสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนเองตั้งกฎระเบียบเองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเองตกลงกันเองเมื่อมีความคิดเห็นต่างกัน
เลือกผูร้ ่ วมงานได้เองและรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรี ยนร่ วมกัน
6. ครู จะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม คือ จากการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้และควบคุมการ เรี ยนรู ้เปลี่ยนไป
เป็ นการให้ความร่ วมมืออานวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้
7. ในการประเมิ นผลการสอน เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ า งความรู ้ ด้วย ตนเองนี้ ข้ ึนกับ
ความสนใจและการสร้ างความหมายที่แตกต่างกัน ของบุคคลผลการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้น จึงมี ลกั ษณะหลากหลาย
ดังนั้นการประเมินผลจึงจาเป็ นต้องมีลกั ษณะการประเมินตามจุดมุ่งหมาย
ในลักษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่ งอาจประเมินจากเพื่อน แฟ้ มผลงาน รวมทั้งการประเมิน
ตนเองด้วย
หลั ก การเรี ย นการสอนออนไลน์ การเรี ย นแบบออนไลน์ หรื อ e-learning มี อ งค์ป ระกอบที่ สาคัญ
อยู่ 4 ส่วน แต่ละส่วนจะต้องออกแบบให้เชื่อมสัมพันธ์กนั เป็ นระบบ และจะต้องทางานประสานกันได้อย่างลงตัว
คือ
1. เนื้อหาของบทเรี ยน ถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
2. ระบบบริ หารการเรี ย น เนื่ อ งจากการเรี ย นแบบออนไลน์หรื อ e-learning นั้น เป็ นการเรี ยนที่
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง ระบบบริ หารการเรี ยนที่ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลาง กาหนดลาดับ
ของเนื้อหาในบทเรี ยน นาส่ งบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผูเ้ รี ยน ประเมินผลความสาเร็ จของบทเรี ยน
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ควบคุม และสนับสนุนการให้บริ การทั้งหมดแก่ผเู ้ รี ยน จึงถือว่าเป็ นองค์ประกอบของ e-learning ที่สาคัญมาก เรา
เรี ยกระบบนี้ว่า "ระบบบริ หารการเรี ยน" (LMS : e-Learning Management System)
3. การติดต่อสื่ อสาร การเรี ยนแบบ e-learning ถือว่าเป็ นการเรี ยนทางไกลอีกรู ปแบบหนึ่ ง แต่สิ่ง
สาคัญที่ทาให้ e-learning มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากการเรี ยนทางไกลทัว่ ๆ ไป ก็คือการนารู ปแบบการ
ติ ดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง มาใช้ประกอบในการเรี ยน เพื่อเพิ่มความสนใจ และความตื่ นตัวของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อ
บทเรี ย นให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ วยให้ ผูเ้ รี ย นได้ติ ด ต่ อ สอบถาม ปรึ กษาหารื อ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผูเ้ รี ยนกับครู ผสู ้ อน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนคนอื่น ๆ โดย
เครื่ องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้
1) ประเภท real-time ได้แก่ Chat (message, voice), White board / Text slide, Real-time
Annotations, Interactive poll , Conferencing และอื่น ๆ
2) ประเภท non real-time ได้แก่ Web-board , e-mail
4. การสอบ / วัดผลการเรี ยน โดยทัว่ ไปแล้วการเรี ยนไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนในระดับใดหรื อเรี ยน
วิธีใด ก็ย่อมต้องมี การสอบ / การวัดผลการเรี ยน เป็ นส่ วนหนึ่ งอยู่เสมอ การสอบ / การวัดผลการเรี ยนจึงเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญที่จะทาให้การเรี ยนแบบ e-learning เป็ นการเรี ยนที่สมบูรณ์ กล่าวคือในบางวิชาจาเป็ นต้องวัด
ระดับความรู ้ก่อนเข้าสมัครเข้าเรี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนในบทเรี ยนหรื อหลักสู ตรที่เหมาะสมมากที่สุด
ซึ่ งทาให้การเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เมื่อเข้าสู่ บทเรี ยนในแต่ละหลักสู ตรก็จะมีการสอบย่อยท้ายบท และ
การสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสู ตร ระบบบริ หารการเรี ยน จะเรี ยกข้อสอบที่จะใช้มากจากระบบบริ หารคลัง
ข้อสอบ (Test Bank System) ซึ่งเป็ นส่วยย่อยที่รวมอยูใ่ นระบบบริ หารการเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ กฤษณา สิ กขมาน (2554) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนออนไลน์
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มีการออกแบบ การเรี ยนการสอนไว้อย่างเป็ นระบบ มีการกาหนดวัตถุประสงค์
หรื อเป้าหมายการจัดการเรี ยนการสอนไว้อย่างชัดเจน จัดการเรี ยน การสอนตามหลักทฤษฎีทางการศึกษา หลักการ
เรี ยนการรู ้และจิตวิทยาการศึกษา การถ่ายทอดความรู ้ การนาเสนอเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
ถ่ายทอดกลยุทธ์การสอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งในปั จจุบนั เน้นไปที่การใช้
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและเรี ยนรู ้โดยไม่จากัดสถานที่และเวลา เนื้อหาบทเรี ยน
ของอี เ ลิ ร์ น นิ่ ง จะอยู่ ใ นรู ป แบบสื่ อ ผสมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Multimedia) ซึ่ งออกแบบไว้ใ นลักษณะ
ซอฟต์แวร์รายวิชา (Courseware) ประกอบด้วยสื่ อผสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และที่สาคัญ
คือ ผูเ้ รี ยน สามารถโต้ตอบกับบทเรี ยนและผูส้ อนได้ การบริ หารจัดการอีเลิร์นนิ่ งใช้ซอฟต์แวร์ ประเภทบริ หาร
จัดการการเรี ยนรู ้ (Learning Management System : LMS) ทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการอย่างอัตโนมัติเกือบทุก
ขั้นตอนแทนการปฏิบตั ิดว้ ยมือ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการลงทะเบียนเรี ยนจนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลการเรี ยน
การสอน
ปรัชญา เปี่ ยมการุ ณ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนห้องเรี ยนเป็ นการสอนออนไลน์ไว้ว่า
1. ต้อ งท าความเข้า ใจกับ รู ป แบบของสื่ อ การเรี ย นการสอน และหลัก การของการเรี ย นออนไลน์
ธรรมชาติของการใช้สื่อ รวมไปถึงผูผ้ ลิตและผูเ้ รี ยน เราต้องปรับ MINDSET การเรี ยนOnline Learning กับ Video
Conference เพราะถึงแม้มนั อาจมีความคล้ายกัน แต่เนื้อแท้แล้วธรรมชาติมนั ต่างกัน
2. สอบถามความต้องการของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และทาความเข้าใจรวมถึงข้อตกลงในเรี ยนออนไลน์
เรี ยนแบบสดๆ มีการถามตอบหรื อไม่ นัน่ ก็หมายความว่า คนเรี ยนทุกคนต้องเข้ามามี ส่ วนร่ วมนะครับ และคน
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สอนสามารถคุมอยู่หรื อไม่ ต้องเตรี ยมพร้อมสาหรับการเกิดปัญหาด้วย กรณี ที่ว่าสัญญาณไม่ดี คนมาเรี ยนวุ่นวาย
จนคุมยาก เพราะเราจะเสี ยเวลากับการแก้ปัญหามากกว่าสอนเนื้อหาที่เด็กควรจะได้หรื อไม่
3. เมื่อได้ไอเดียแล้ว ตกลงกันแล้ว คนสอนก็ตอ้ งเตรี ยมอุปกรณ์การทางานให้พร้อมแบบง่ายที่สุด เพื่อที่
ทุกอย่างจะได้ราบรื่ น ทั้งกล้อง ไมค์ แสง หรื ออื่นๆ ที่จะทาให้การสอนออกมาดูดี อย่าลืมนะ ครับว่า เมื่อทุกอย่าง
ผ่านหน้าจอ หน้ากล้อง ภาพต้องชัด สว่าง น่าดู เสี ยงต้องฟังเคลียร์ ฟังชัด ไม่อูอ้ ้ ี เพราะจะส่ งผลต่อความราคาญ
ของคนเรี ยน และไม่อยากดูต่อ แนะนาควรจะเน้นถ่ายเป็ นคลิปและส่ งต่อให้ผูเ้ รี ยนมากกว่า เพราะสามารถคุม
เนื้ อหา คุมเวลาได้ดีกว่า ส่ วนเรื่ อง การถามตอบ หรื อเอกสารการเรี ยน เราค่อยหา วิธีส่งต่อในช่องทางอื่นแทน
มีอีกมากมาย
4. เมื่อทุกอย่างพร้อม ก็ถึงเวลากลับมาที่ตวั คนสอน ว่าพร้อมออกกล้องหรื อยัง? การพูดหน้ากล้อง เราทา
ได้หรื อไม่ เพราะมันจะต่างจากการยืนหน้าคนอื่น อย่างเห็นได้ชดั นะครับแรกๆ มันอาจจะไม่ง่าย คงต้องใช้เวลา
ทาความคุน้ ชินสักพัก เพื่อความลื่นไหล ไม่สะดุด ไม่ตอ้ งกังวลครับ เราไม่ใช่นกั แสดง พิธีกร ฝึ กไปเรื่ อยๆ ทาไป
เถอะ ขอแค่เนื้อหาที่อยากส่ งต่อมันครบ เพราะพฤติกรรมของคนที่เรี ยนออนไลน์ส่วนใหญ่ เค้าชอบเนื้อ ไม่ชอบ
น้ า เวลาของทุกคนมีค่า บางคนอาจจะไม่พร้อมดูตอนนั้น อาจจะอยากเก็บไว้ดูเมื่อพร้อม ขึ้นอยูก่ บั รายบุคคล
หลักการสอนเต้ นหรือการถ่ ายทอดท่ าทางการเคลื่อนไหว
วิธีและขั้นตอนการสอนท่าทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย การถ่ายทอดกระบวนการออกแบบนั้นจาเป็ นต้อง
มีความรู ้ ทักษะ ความเข้าใจใน ศาสตร์การสอนอย่างถูกต้องจึงจะสามารถถ่ายทอดความรู ้น้ นั ไปยังผูอ้ ื่นได้ ผูศ้ ึกษา
ได้รวบรวมรายละเอียดไว้ดงั นี้
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ทิศนา แขมมณี (2554.90)
แนวคิด Constructivism เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรู ้ของมนุษย์ มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและ
เชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดา้ นจิตวิทยา เริ่ มต้นจาก Jean Piaget ซึ่ งเสนอว่า การเรี ยนรู ้ของเด็กเป็ นกระบวนการส่ วน
บุคคลมีความเป็ นอัตนัย Vygotsky ได้ขยายขอบเขตการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการสื่ อสารทางภาษากับ
บุ ค คลอื่ น ส าหรั บ ด้ า นสั ง คมวิ ท ยา Emile Durkheim และคณะ เชื่ อ ว่ า สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมมี ผ ลต่ อ
การเสริ มสร้างความรู ้ใหม่
ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ต ามแนว Constructivism จัด เป็ นทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ก ลุ่ ม ปั ญ ญานิ ย ม (cognitive
psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget
ประเด็นสาคัญประการแรกของทฤษฎีการเรี ยนรู ้ตาม Constructivism คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง (Construct)
ความรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็นกับความรู ้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปั ญญา
(cognitive apparatus) ของตน
ประเด็นสาคัญประการที่ สองของทฤษฎี คือ การเรี ยนรู ้ ตามแนว Constructivism คือ โครงสร้ างทาง
ปั ญญา เป็ นผลของความพยายามทางความคิด ผูเ้ รี ยนสร้างเสริ มความรู ้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง
ผูส้ อนไม่สามารถปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างทางปั ญ ญาของผูเ้ รี ยนได้ แต่ผูส้ อนสามารถช่ วยผูเ้ รี ยนปรั บเปลี่ ย น
โครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ที่ทาให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น
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ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน
1. การสอนตามแนว Constructivism เน้ น ความส าคัญ ของกระบวนการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ยน และ
ความสาคัญของความรู ้เดิม
2. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดงความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองได้ ผูเ้ รี ยน
จะเป็ นผูอ้ อกไปสังเกตสิ่ งที่ตนอยากรู ้ มาร่ วมกันอภิปราย สรุ ปผลการค้นพบ แล้วนาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
เอกสารวิชาการ หรื อแหล่งความรู ้ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู ้ที่ได้มา และเพิ่มเติมเป็ นองค์ความรู ้ที่สมบูรณ์ต่อไป
3. การเรี ยนรู ้ตอ้ งให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จนค้นพบความรู ้และรู ้จกั สิ่ งที่
ค้นพบ เรี ยนรู ้วิเคราะห์ต่อจนรู ้จริ งว่ า ลึก ๆ แล้วสิ่ งนั้นคืออะไร มีความสาคัญมากน้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้า
ให้ลึกซึ้งลงไป จนถึงรู ้แจ้ง
บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผ้สู อน
1. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสังเกต สารวจเพื่อให้เห็นปัญญา
2. มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน เช่นแนะนา ถามให้คดิ หรื อสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ทางานเป็ นกลุ่ม
4. ประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้ รี ยน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่าง ๆ การปฏิบตั ิการ
แก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผูอ้ นื่
บทบาทของผู้เรียน
ในการเรี ยนตามทฤษฎี Constructionism ผูเ้ รี ยนจะมีบทบาทเป็ นผูป้ ฎิบตั ิและสร้างความรู ้ไปพร้อมๆ กัน
ด้วยตัวของเขาเอง (ทาไปและเรี ยนรู ้ไปพร้อมๆ กัน) บทบาทที่คาดหวังจากผูเ้ รี ยน คือ
1. มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ
2. เรี ยนรู ้ได้เอง รู ้จกั แสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆ ที่มีอยูด่ ว้ ยตนเอง
3. ตัดสิ นปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล
4. มีความรู ้สึกและความคิดเป็ นของตนเอง
5. วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ื่นได้
6. ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู ้จกั รับผิดชอบงานที่ตนเองทาอยูแ่ ละที่ได้รับมอบหมาย
7. นาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริ งได้น้ นั
การประยุกต์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้ผเู ้ รี ยนสร้างสาระการเรี ยนรู ้และผลงานต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกตามความสนใจ
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทาในสิ่ งที่สนใจ ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการคิด การทาและการเรี ยนรู ้
ต่อไป

4. จัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ เช่น วัย ความถนัดความสามารถ
และประสบการณ์
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5. สร้างบรรยากาศที่มีความเป็ นมิตร
6. ครู ตอ้ งทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
7. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตอ้ งประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ
8. ใช้วิธีการที่ หลากหลายในการประเมิ น เช่ น การประเมิ นตนเอง การประเมิ นโดยครู และ เพื่อน
การสังเกต การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน
1. การถ่ายทอดกระบวนความรู ้
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการถ่ายทอดความรู ้ หรื อการสอน ซึ่ งค่อนข้างสอดคล้อง
กัน ซึ่ งการสอนเป็ นการถ่ายทอดอย่างหนึ่งเป็ นการนาทักษะและความรู ้เผยแพร่ ดว้ ยวิธีต่าง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมได้ดงั นี้
ทิศนา แขมมณี (อ้างถึงในอุทยั ศาสตรา. 2533: 25) กล่าวไว้ว่า การสอนเป็ นการบอกกล่าว ชี้แจง หรื อ
แสดงให้ดู ซึ่ งการสอนเป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ และเจตคติต่าง ๆ โดยผูส้ อนและผูร้ ับ หรื อ ครู และศิษย์
มีปฎิสัมพันธ์ต่อกันในกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยมีครู เป็ นบทบาทสาคัญ เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ ให้เกิดขึ้นตามความ
คิดเห็นและความสามารถของตน ผูเ้ รี ยนหรื อศิษย์เป็ นผูร้ ับการถ่ายทอดตามแต่ครู จะให้ การสอนโดยครู น้ ีเกิดขึ้น
ทุกแห่ง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ แล้วแต่สถานการณ์”
อุทยั ศาสตรา (2533: 26) กล่าวว่า การสอน คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ เจคติจากผูส้ อนหรื อ
ครู ไปสู่ ผูเ้ รี ยน หรื อศิ ษย์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่ น การบอกเล่า อธิ บาย แนะนา ชี้ แจง แสดงให้ดู หรื อช่ วยเหลือ
การเรี ยนรู ้ เป็ นต้นสรุ ปได้ว่า การถ่ายทอดความรู ้ หมายถึง การนากระบวนการ ความรู ้ และทักษะต่าง ๆ จากผูส้ อน
ไปยังผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการบอกเล่า อธิบาย แนะนา หรื อแสดงให้ดู
2. องค์ประกอบในการถ่ายทอดความรู ้
ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายทอดความรู ้ หรื อการสอนในแขนงวิชาใด จะเกิดขึ้นได้น้ นั ต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายด้า น ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ กี่ ย วกับ การสอน และมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ารสอนนั้น ประสบความส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
อุทยั ศาสตรา (2553: 27) ได้จดั องค์ประกอบการสอนนั้นแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. องค์ประกอบการสอน ซึ่งประกอบด้วย ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน หลักสู ตรหรื อเนื้อหาสาระและการเรี ยนการสอน
2. องค์ประกอบเสริ ม หรื อ สิ่ งสนับสนุ นให้การสอนสมบูรณ์ ยิ่งขึ้นประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของ
การสอน วิ ธี ก ารสอน สื่ อ การสอน การประเมิ น ผลและบริ บ ทต่ า ง ๆ ของการสอน เช่ น บรรยากาศ หรื อ
สภาพแวดล้อมในการเรี ยนการสอน อาคารสถานที่ เป็ นต้น
ในการถ่ า ยทอดกระบวนการออกแบบท่ า เต้น นั้น ต้อ งอาศัย องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ อาจถู ก
ปรับเปลี่ยนชื่อเรี ยก ผูว้ ิจยั จึงขอเทียบเคียงองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับกระบวนการออกแบบท่าเต้น ซึ่ งได้ออกมา
ดังนี้
1. ผูส้ อน หมายถึง นักออกแบบท่าเต้น
2. ผูเ้ รี ยน หมายถึง ศิลปิ น,นักเต้น หรื อแดนเซอร์
3. หลัก สู ต รหรื อ สาระการเรี ย นรู ้ หมายถึ ง ท่ า ทางการเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ หรื อ ท่ า เต้น ที่ ผ่ าน
การออกแบบจากนักออกแบบท่าเต้น
4. การเรี ยนการสอนนั้น หมายถึง วิธีการหรื อขั้นตอนการถ่ายทอดท่าทางการเคลื่อนไหว
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ใช้ในการถ่ายทอดท่าเต้น ความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการทางานจะมีส่วนช่วยให้
นักออกแบบท่าเต้นได้เข้าใจในการถ่ายทอดมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลสาเร็ จในการออกแบบผลงาน และนักออกแบบ
ท่าเต้นจาเป็ นต้องมีทกั ษะในการถ่ายทอดเฉพาะตัว

4. แนวทางการปรับการเรียนการสอน
สาขาสื่ อ สารการแสดงเป็ นสาขาที่ ส อนควบคุมทั้ง งานเบื้ องหน้า และงานเบื้ องหลัง มี ท้ ัง การแสดง
การเต้น การร้ อ งเพลง และการออกแบบ และในหนึ่ งภาคเรี ยนนักศึ กษาจะได้เรี ยนแต่ ล ะรายวิ ชาควบคู่กัน
ในภาคการเรี ยนที่ 2 ประจาปี 2562 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 จะได้เรี ยนเต้น
รายวิชา CPA103 พื้นฐานการเต้น (Basic Dancing) ควบคุมการสอนโดยอาจารย์พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์
เป็ นพื้นฐานการเคลื่อนไหวให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปูพ้ืนฐานตั้งแต่ทาความรู ้จกั การใช้ร่างกาย การนับจังหวะ
คาศัพท์ และคาอธิ บายรายวิชานี้ได้ครอบคุมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงสิ่ งที่นกั ศึกาาจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้
เพื่อนาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการแสดง การแยดสัดส่ วร่ างกาย การจัดระเบียบ การใช้ท่าที่ พ้ืน การถ่าย
น้ าหนัก การหมุน รวมไปถึงการนาไปบรู ณาการเต้นเข้ากับงานสืิ ่ อสารประเภทต่าง ๆ ในรายวิชานี้ เน้นการฝึ ก
ปฏิบตั ิ โดยมี จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ํ ก การจัด
1. เพื่อศึกษาพื้นฐานการเคลื่อนไหว การแยกส่วนร่ างกาย (isolation techniques) การถ่ายน้าหนั
ระเบียบร่ างกาย การใช้ท่าที่พ้นื การหมุน
2. เพื่อการบูรณาการการเต้นกับงานสื่ อสารการแสดงประเภทต่างๆ
3. เพื่อฝึ กปฏิบตั ิการเต้นพื้นฐาน
ด้วยรายวิชาเป็ นการเรี ยนเน้นฝึ กปฏิบตั ิโดยจะใช้ท้งั หมด 30 ชัว่ โมง และให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและฝึ กฝนด้วย
ตัวเอง 5 ชัว่ โมง
หัวข้อในการสอนถูกแบ่งออกเป็ น 16 ครั้ง ดังต่อไปนี้
ครั้งที่

หัวข้อ/รายละเอียดการบรรยาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

1

1. แนะนารายวิชา อธิบายรายละเอียดเนื้อหาวิชาและ แผนการเรี ยน
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
การสอน ความหมายของการเต้นในรู ปแบบต่างๆ ฝึ กปฎิบตั ิ การหยืดหยุ่น
ร่ างกาย

2

ฝึ กปฏิบตั ิการเต้น การใช้ร่างกาย isolation
- Stretching
ํ ก
- การถ่ายน้าหนั
- Basic Jazz Dance ต่อท่า routine ฝึ กการปฏิบตั ิการหมุนตัว

ฝึ กปฏิบตั ิแบบฝึ กหัดทาง
การเต้น

3

- การทรงตัวและการหาความสมดุลในการเต้น - Basic Jazz Dance ต่อ
ท่า routine

ฝึ กปฏิบตั ิแบบฝึ กหัดทาง
การเต้น

4

- ฝึ กการปฏิบตั ิการเต้นการเดินทาง
- Basic Jazz Dance ต่อท่า routine

ฝึ กปฏิบตั ิแบบฝึ กหัดทาง
การเต้น
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5

สอบปฏิบตั ิการเต้น จากการเรี ยน ครั้งที่ 2-3-4
Routine Basic Jazz Dance

เก็บคะแนนแบบฝึ กหัด
ทางการเต้น

6

ฝึ กประมวลท่าเต้น เพื่อสร้างสรรค์งานเต้นในรู ปแบบ ของตัวเอง การร้อย ฝึ กปฏิบตั ิแบบฝึ กหัดทาง
ท่าเป็ น routine ครั้งที่ 1
การเต้น

7

ฝึ กประมวลท่าเต้น เพื่อสร้างสรรค์งานเต้นในรู ปแบบ ของตัวเอง การร้อย ฝึ กปฏิบตั ิแบบฝึ กหัดทาง
ท่าเป็ น routine ครั้งที่ 2
การเต้น

8

สรุ ปและทบทวนบทเรี ยน

บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ

9

ความหมายของการแปรแถวหรื อแพทเทิร์น, ลักษณะและประเภทของ
การสร้าง

บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ

10

ฝึ กการเขียนและการสร้างแพทเทิร์น(Patten)

บรรยาย

11

สอบปฎิบตั ิการสร้างแพทเทิร์น

เก็บคะแนนแบบฝึ กหัด
ทางการเต้น

12

กระบวนการออกแบบท่าเต้น องค์ประกอบการออกแบบท่าเต้น และ
ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานการแสดง , ความหมายและรู ปแบบการเต้น
กับอุปกรณ์

บรรยาย

13

สอบปฏิบตั ิการเต้นกับอุปกรณ์ การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบท่าเต้น บรรยาย
ตามโจทย์ที่ได้รับ องค์ประกอบการสร้างสรรค์งาน

14

ส่งความคืบหน้างานการแสดงการออกแบบท่าเต้น

เก็บคะแนนแบบฝึ กหัด
ทางการเต้น

15

การแสดงผลงาน

เก็บคะแนนแบบฝึ กหัด
ทางการเต้น

16

สอบปลายภาค

เก็บคะแนนแบบฝึ กหัด
ทางการเต้น

สถานการณ์การเรี ยนการสอนในราบวิชา CPA 103 ได้เรี ยนการเต้นในห้องเรี ยนตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึง
ครั้ งที่ ครั้งที่ 8 ก่ อนการสอบเก็บคะแนน ดังนั้นจึ งต้องปรับการเรี ยนให้อยู่ในรู ปแบบการเรี ยนเต้นออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom การเรี ยนการสอนจึงถูกปรับให้กระซับ และแทรกกิจกรรม รวมไปถึงเปลี่ยนวิธีการเก็บ
คะแนนให้กบั ผูเ้ รี ยน
ADDIE Model ( Kruse 2007) ประกอบด้วยขั้นตอนโดยสรุ ปดังนี้
1. ขั้น วิ เ คราะห์ (Analyze Phase) เป็ นการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น (Assess and
Analyze Needs) ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหา
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2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็ นกาารออกแบบวิธีการสอนหรื อรู ปแบบที่ให้บรรลุเป้าหมาย (Deign
Instruction)
3. ขั้น พัฒ นา (Develop Phase) เป็ นการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจัด การเรี ย นการสอน (Develop
Materials)
4. ขั้นนาไปใช้ (Implement Phase) เป็ นการนานวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นไปใช้ ประกอบด้วย การวางแผนใน
การบริ หารจัดการในการนาแผนการจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้ไปใช้ และดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนต่างๆ ที่
กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี นนรู ้
5. ขั้นประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผล ของสื่ อที่ใช้ในการ
เรี ยนการสอน
ครั้งที่

หัวข้อ/รายละเอียดการบรรยาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

8

สรุ ปและทบทวนบทเรี ยน เป็ นการทวนท่าเต้น

9

ความหมายของการแปรแถวหรื อแพทเทิร์น, ลักษณะและประเภท บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิผา่ น
ของการเขียนแพนเทิร์น
โปรแกรม zoom

10

ฝึ กการเขียนและการสร้างแพทเทิร์น (Patten)

บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิผา่ น
โปรแกรม zoom

11

ให้โจทย์การสร้างแพทเทิร์น

บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิผา่ น
โปรแกรม zoom

12

ความหมายและรู ปแบบการเต้นด้นสด (Improvisation)

บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิผา่ น
โปรแกรม zoom

13

สอบปฏิบตั ิ (Improvisation)

บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิผา่ น
โปรแกรม zoom

14

กระบวนการออกแบบท่าเต้น องค์ประกอบการออกแบบท่าเต้น
และขั้นตอนการสร้างสรรค์งานการแสดง

บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิผา่ น
โปรแกรม zoom

15

การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบท่าเต้นตามโจทย์ที่ได้รับ
องค์ประกอบการสร้างสรรค์งาน

เก็บคะแนนแบบฝึ กหัดทาง
การเต้นบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
ผ่านโปรแกรม zoom

16

ให้นกั ศึกษานาเสนอหลักการสร้างสรรค์การแสดง

การสอบปลายภาคเป็ นการเก็บ
คะแนนจากการส่งวีดิโอการเต้น
และรายงานการออกแบบ
การแสดง
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ทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism)
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ทฤษฎี Constructionism
มีสาระสาคัญที่ว่าความรู ้ไม่ใช่ มาจากการสอนของครู หรื อผูส้ อนเพียงฝ่ ายเดียว แต่ความรู ้เกิดขึ้นและถูกสร้ าง
โดยผูเ้ รี ยนเอง การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผุเ้ รี ยนได้ลงมือกระทาด้วยตนเอง (Learning by Doing) บ่งบอกว่า
การจะให้การศึกษากับเด็กขึ้นอยู่กบั ว่าเรามีความเชื่อว่าความรู ้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าหากเราเชื่ อว่าความรู ้เกิดจาก
การที่เด็กพยายามจะสร้างความรู ้ข้ ึนเองการให้การศึกษาก็จะต้องประกอบด้วยการดึงเอาความรู ้น้ ี ออกมาจากเด็ก
ด้วยการขอให้เด็กทากิจกรรมต่างๆ หรื อตอบคาถามที่จะใช้ความรู ้น้ นั และให้โอกาสเด็กมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่
จะทาให้เกิดกระบวนการ สร้างความรู ้ในทางตรงข้ามถ้าเราเชื่อว่าความรู ้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ภายนอกการให้
การศึ กษาก็จะต้องประกอบด้วยการให้ ประสบการณ์ ที่ถูกต้องกับเด็กแสดงให้เด็กเห็ นถึ งวิธีที่ถูกต้องที่จะทา
กิจกรรมต่างๆ หรื อบอกคาตอบที่ถูกต้องให้กบั เด็ก วิธีน้ ีคือการศึกษาในสมัยก่อนนัน่ เองซี มวั ร์ พาเพิร์ท (Papert)
ได้กล่าวว่าการศึกษาที่ดีไม่ได้มาจากการหาวิธีการสอนที่ดีให้ครู สอนเด็กแต่มาจากการให้โอกาสที่ดีที่เด็กจะได้
สร้างความรู ้การเรี ยนรู ้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ถา้ หากเด็กได้มีส่วนในการสร้างสิ่ งที่มีความหมาย ยกตัวอย่างเช่นโครงงาน
ต่ างๆ ของนัก เรี ยนที่ คิดค้นขึ้น เองจากการรวมกัน เป็ นกลุ่ ม เช่ น โครงงานวิ ทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย
โครงงานประดิษฐ์สิ่งที่เหลือใช้ เป็ นต้น

5. สรุป
การปรับการเรี ยนการสอนในรายวิชา cpa103 พื้นฐานการเต้น ด้วยวิธีการสอนเต้นออนไลน์ผ่านระบบ
zoom ตามข้อกาหนดของททางมหาวิทยาลัย และจากการทาแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นกั ศึกษาในชั้นเรี ยน
โดยอาจารย์ผสู ้ อนผลการสารวจพบว่า การเรี ยนการสอนเต้นพื้นฐานในห้องเรี ยนได้ความรู ้มากกว่าการเรี ยนเต้น
ออนไลน์ดว้ ยระบบ zoom การต่อท่าเต้นผ่านระบบ zoom ไม่มีประสิ ทธภาพ เพราะเนื่ องจากปั ญหาของระบบ
zoom สัญญานอินเทอเน็ต ทาให้ภาพกับเสี ยงมีความขัดข้องเป็ นอย่างมาก เสี ยงที่เกิดจากผูส้ อน จะมีความดีเลย์ไป
ยังผูเ้ รี ยน และการมองท่าเต้นจากทางระบบจะมีความงงในเรื่ องของทิศทาง องศาของท่า

6. ข้อเสนอแนะ
รายวิชา CPA103 พื้นฐานการเต้น การที่ตอ้ งปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นออนไลน์ และ
เนื่ องจากเป็ นวิชาเน้นการปฏิบตั ิผสู ้ อนจะต้องเตรี ยมความพร้อมในการเรื่ องของสื่ อวีดิโอ เพื่อช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้
สามารถดูยอ้ นหลังได้ และควรมีท้งั ที่เป็ นกาาอธิบายทีละท่า และการร้อยเรี ยงท่าเป็ น Routine
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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิ งสารวจนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อรองรั บ
การเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรด้านไอที มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ านวน 149 คน โดยการสารวจเก็บ ข้อ มู ล ทุ กหน่ วยประชากร เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย เป็ นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ กาหนดองค์ประกอบ
ปั จจัยศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะดิจิทลั
บริ บทการเรี ยนรู ้ดิจิทลั ความสาเร็ จโครงการจ้างงานภายนอกด้านไอที และการเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั
รวมทั้ง สิ้ น 49 ตัวแปร ด าเนิ น การสกัด องค์ป ระกอบด้ว ยวิ ธี วิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบหลักและการหมุ น แกน
องค์ประกอบแบบตั้งฉากวาริ แมกซ์ จากการวิจัยพบว่าปั จจัยด้านทักษะดิ จิทัลสามารถจัดได้ 5 องค์ประกอบ
ส่ วนปั จจัยด้านบริ บทการเรี ยนรู ้ดิจิทลั ได้ผล 3 องค์ประกอบ ปั จจัยด้านความสาเร็ จโครงการจ้างงานภายนอก
ด้านไอทีได้ผล 1 องค์ประกอบ และ ปัจจัยด้านการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทลั ได้ผล 1 องค์ประกอบ
คาสาคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ, บุคลากรด้านไอที, สมรรถนะ, การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทลั , มหาวิทยาลัยดิจิทลั

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ ส นั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ของการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กา้ วไปสู่ การเป็ น 6U ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย โดยมียุทธศาสตร์ Digital KU
เป็ นตัวขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กา้ วสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยดิจิทลั ซึ่งเป็ นการนาระบบไอทีมาใช้ใน
การขับ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลัย ให้ เ ป็ นมหาวิ ท ยาลัย ระดั บ โลก ( World Class University) ตามวิ สั ย ทั ศ น์ 6U
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2563)
การจัด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560-2564 ได้มี
การสารวจสถานภาพปัจจุบนั ของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
มีการชารุ ดเสี ยหาย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และขาดการบารุ งรักษาตามมาตรฐาน
อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากบุคลากรด้านไอทีขาดองค์ความรู ้ที่เพียงพอในการดูแลรักษาและช่วยเหลือผูใ้ ช้งานระบบ
ผลสื บเนื่ องมาจากการได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ยงั ไม่มี ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอจากผูร้ ั บจ้างงานภายนอก
การขาดแคลนเทคโนโลยีและบุคลากรด้านไอทีในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้าน จึงเป็ นความท้าทาย มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวด้วยการใช้กลยุทธการจ้างงานภายนอกในการพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรด้านไอทีเป็ นบุคลากรกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องในการดาเนินของ
โครงการจ้างงานภายนอกด้านไอทีที่มีความสาคัญจะเห็นได้จากในทุกขั้นตอนในการดาเนินงานโครงการจ้างงาน
ภายนอกด้านไอทีจะมีบุคลากรด้านไอทีเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในช่วงปลายปี 2562 ได้ปรากฏวิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด -19 ซึ่ งมีการติดเชื้ อไวรัสกันได้
โดยง่ายผ่านทางการหายใจทาให้มีจานวนผูต้ ิดเชื้อและผูเ้ สี ยชีวิตทัว่ โลกเป็ นจานวนมากจนรัฐบาลนานาประเทศ
จาเป็ นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นและปิ ดประเทศเป็ นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามวิกฤตการณ์ดงั กล่าวก็ไม่
สามารถหยุดโลกในยุคโลกาภิวตั น์ การติดต่อสื่ อสารระหว่างกันและการค้าระหว่างประเทศยังคงสามารถดาเนิน
ต่อไป เนื่องจากมีการวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารรองรับไว้แล้ว แต่สถานการณ์
วิกฤตก็ได้ทวีความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสู งขึ้น เมื่ อวิกฤตการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด -19
ระลอกแรกเริ่ มคลี่คลายลงหลายภาคส่ วนเริ่ มพูดถึง “ความปกติใหม่” หรื อ “New Normal” ภาคการศึกษาก็เป็ นอีก
หนึ่งภาคส่วนที่เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ในประเทศไทยและทัว่ โลก โดยเฉพาะการปิ ดมหาวิทยาลัยที่ทาให้ตอ้ งหัน
มาใช้การเรี ยนการสอนทางไกลอย่างเร่ งด่วนผ่านช่องทางออนไลน์และการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษาอื่น ๆ
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้หลายคนคิดว่า เมื่อโควิด-19 ผ่านไป การเรี ยนรู ้ทางไกลและการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรี ยนรู ้จะกลายเป็ นความปกติใหม่ของการศึกษาไทย (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2563)
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจาเป็ นจะต้องเตรี ยมความพร้อมบุคลากรด้านไอที โดยการพัฒนาสมรรถนะเพื่อ
ยกระดับ ศัก ยภาพบุ ค ลากรไอที ทั้ง องค์ค วามรู ้ แ ละทัก ษะการท างานให้ ร องรั บ การเปลี่ ย นผ่ า นสู่ ก ารเป็ น
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มหาวิทยาลัยดิจิทลั และความปกติใหม่ที่เป็ นที่ตอ้ งการของการศึกษาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสู งขึ้น
มากกว่าเดิมอย่างเป็ นปกติ ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาองค์ประกอบศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทลั

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทลั โดย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1.1. ทักษะดิจิทัล บุคลากรที่ มีระดับทักษะสู งด้านดิ จิทัลจะสร้ างประโยชน์ให้กับองค์กรที่ มี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ทักษะหลักด้านดิจิทลั ที่จะทาให้บุคคลมีความเป็ นมืออาชีพใน
การทางาน ได้แก่ การร่ วมมือกัน การคิดเชิงวิพากษ์ การริ เริ่ มสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา ที่มีความน่าเชื่อถือ
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิ ซึ่ งชี้วดั ทักษะด้านดิจิทลั (van Laar, E., van Deursen, A., van Dijk, J. & de Haan, J.,
2018) การเรี ยนรู ้เชิงดิจิทลั สามารถเป็ นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างให้เกิดการเปลี่ยน
ผ่านเชิ งดิจิทลั ขององค์กรที่จาเป็ นสาหรับองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั เกิดขึ้น ได้แก่ ปั ญญาประดิษฐ์
การใช้หุ่นยนต์ การเชื่อมต่อทุ กสิ่ งกับอินเทอร์ เน็ต และการแปลงกระบวนการทางานไปเป็ นดิจิทลั (Sousa, M. J.
& Rocha, A., 2019; Osmundsen, K., 2020)
3.1.2. บริ บทการเรี ยนรู้ ดิจิทัล แนวคิดหลักการถ่ายโอนความรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงแบบดิจิทลั ความรู ้ใหม่แบบดิจิทลั ร่ วมกับกระบวนการถ่ายโอนความรู ้แบบดิจิทลั ที่ผสานรวมกัน
ช่วยให้งานมีการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (Stoyanov, T., 2017) แนวปฏิบตั ิในการทางานในองค์กรด้วย
ความร่ วมมือกันระหว่างบุคลากรด้านไอทีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่ งจะเห็นได้ว่าความรู ้เฉพาะบุคคลมี
ความสาคัญ ต่ อ การถ่ ายโอนความรู ้ (Szulanski, G., 1996) การด าเนิ น การโครงการจาเป็ นต้อ งทาความเข้าใจ
อุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อุปสรรคที่
เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล กระบวนการ และบริ บท (Distanont, A., Haapasalo, H., Vaananen, M. & Lehto, J., 2012)
การเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมมิติของการเรี ยนรู ้ดิจิทลั ประกอบด้วย
ผูม้ ีส่วนร่ วม บริ บทการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ และการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Sousa, M. J. &
Rocha, A., 2019; Dalkir, K., 2017)
3.1.3. ความสาเร็จของโครงการจ้ างงานภายนอกด้ านไอที การที่องค์กรจานวนมากหันมาใช้การจัด
จ้างคนภายนอกเป็ นแนวความคิดริ เริ่ มทางธุรกิจที่สาคัญ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Xi, X., Xu, Y. & Todo, H., 2013) การจัดจ้างคนภายนอกได้พฒั นาขึ้นจาก
แนวของความร่ วมมื อ ความไว้ว างใจด้า นศัก ยภาพด้านความรู ้ ค วามสามารถและการควบคุ ม กระบวนการ
(Hätönen, J. & Eriksson, T., 2009) ทั้งนี้จากที่ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทาให้พบว่าสิ่ งที่เป็ นปั จจัยสู่
ความสาเร็ จของการดาเนินการโครงการจ้างงานภายนอกด้านไอทีประกอบด้วยปั จจัยด้านงบประมาณ (Greaver,
M. F., Association, A. M. & Books24x7, I., 1999; Harland, C., Knight, L., Lamming, R. & Walker, H., 2005)
ระยะเวลา ขอบเขตงาน และคุณภาพ (Larson, E. W. & Gray, C. F., 2011)
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3.1.4. การเปลี่ยนผ่ านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล ความพร้ อมในปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยในการแปลง
ระบบดิ จิทัล ของกระบวนการและความท้าทายที่ ม หาวิ ทยาลัย ต้อ งเผชิ ญกับการเปลี่ ยนแปลงทางดิ จิทัลของ
กระบวนการ ความสาคัญ เกี่ ย วข้อ งกับ ระดับ การใช้เ ทคโนโลยี ดิ จิทัล ในระหว่ างกระบวนการสอน รวมถึ ง
กิจกรรมการบริ หารที่เปิ ดการสื่ อสารขั้นสู งระหว่างสถาบัน นักศึกษา นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ตลอดจน
กระบวนการเครื อข่ายภายในและภายนอกอื่ นๆ (Limani, Y., Hajrizi, E., Stapleton, L. & Retkoceri, M., 2019)
จุ ด มุ่ ง หมายโดยรวมของการเปลี่ ย นแปลงทางดิ จิ ทัล ในมหาวิ ท ยาลัย ประกอบด้ว ยการเปลี่ ย นแปลงด้า น
กระบวนการดาเนินงานภายในและด้านการบริ การการศึกษา รู ปแบบที่ผสมผสานร่ วมกันเป็ นรู ปแบบการศึกษา
ใหม่ สาหรั บกลุ่มเป้ าหมายใหม่ของมหาวิทยาลัยร่ วมกับการแปลงที่เป็ นดิจิทลั ของกระบวนการดาเนิ นงานที่
เกี่ยวข้อง (Sandkuhl, K. & Lehmann, H., 2017; Osmundsen, K., Iden, J. & Bygstad, B., 2018; Agushi, G., 2019)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทาการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ ผูว้ ิจยั
สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั สาหรับการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพบุคลากรด้านไอที
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทลั ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1
• การบริ หารโครงการ
• ปัญญาประดิษฐ์
• การใช้หุ่นยนต์ทางาน
• การปรับกระบวนการทางานเข้าสู่ ระบบดิจิทลั
• เชื่อมโยงทุกสิ่ งเข้ากับอินเตอร์เน็ต
• การคิดเชิงวิพากษ์
• ความคิดสร้างสรรค์
• การแก้ปัญหา
• การทางานร่ วมกัน

• การเปลี่ยนแปลงการบริ การ
การศึกษา
• การแปลงแบบดิจิทลั ภายในองค์กร
ทักษะจิทัล

การเปลี่ยนผ่านสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

บริบทการเรียนรู้
ดิจิตอล

ความสาเร็จของ
โครงการจ้ างงาน
ภายนอกด้ านไอที

• ผูม้ ีส่วนร่ วม
• บริ บทการเรี ยนรู ้
• กระบวนการเรี ยนรู ้
• สิ่ งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้

• งบประมาณ
• ระยะเวลา
• ขอบเขตงาน
• คุณภาพ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรที่นามาศึกษาสามารถจัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบเชิงสารวจศักยภาพบุคลากรด้านไอที
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทลั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยในการศึ กษาเพื่อหาคาตอบของงานวิจยั ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึ กษา
ความสาคัญของปัญหา 2) การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 3) การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั 4) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิจยั
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรเป็ นบุคลากรด้านไอทีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคัดเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วย
วิ ธีเ ฉพาะเจาะจง ซึ่ ง เป็ นบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติ ง านอยู่ใ นต าแหน่ ง เจ้าหน้ าที่ ร ะบบงานคอมพิ วเตอร์ ช่ างเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมด 149 คน (กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2563)
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมื อวิจยั ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ แบบมาตรวัด
อัน ดับ โดยใช้วิธีป ระเภทมาตรประมาณค่ าแบบ Likert scale (Likert, R. & ., M.-H., 1967) มาตรวัด 5 อัน ดับ
ผ่านการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้วยการทดสอบความเที่ยงตรง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ 5 ท่าน ประเมิน
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของ
แต่ละปั จจัย ซึ่ งอยู่ในช่วง 0.716 – 0.952 ผ่านเกณฑ์มีค่ามากกว่า 0.5 (Rovinelli, R. J. & Hambleton, R. K., 1977)
และทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 30 ชุด นามาวิเคราะห์
ได้ค่า Cronbach's Alpha (Cronbach, L., 1951) เท่ากับ 0.945 ผ่านเกณฑ์การทดสอบมี ค่ามากกว่า 0.7 (Nunnally
J.C., 1978)
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
บุคลากรด้านไอทีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผา่ นช่องทางออนไลน์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิผวู ้ ิจยั
ได้เก็บรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อทฤษฎี เอกสารงานวิจยั และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริ บท
งานวิจยั
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย ประกอบด้วยการวิเคราะห์ เ ชิ ง พรรณนาเพื่ ออธิ บายลักษณะของข้อมู ล และ
การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจในปั จ จัย แต่ ล ะด้า นตามกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย โดยใช้ห ลัก สถิ ติ
การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) สกัด องค์ ป ระกอบด้ว ยเทคนิ ค
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) และทาการหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉาก
ด้วยวิธีแบบแวริ แมกซ์ (Varimax rotation)

5. ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิจยั จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 149 คน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.10 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 43.60 การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 74.50 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 85.90 อายุการทางาน 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น
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ร้ อ ยละ 46.30 และสั ง กัด หน่ วยงานบางเขน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68.13 หลัง จากนั้น ได้น าข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ด้ว ย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจได้ผลการวิเคราะห์และการสกัดองค์ประกอบของปัจจัยแต่ละด้าน ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทักษะดิ จิทลั (1) พิจารณาความเหมาะสมของชุ ดข้อมูลตัวแปรพบว่า
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.872 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่นอ้ ยกว่า
0.5 และจากผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.000 สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก พบว่า
ค่าอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปร (Communality) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.612-0.872 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่นอ้ ยกว่า
0.5 มี ความเป็ นไปได้ในการจัดตัวแปรเข้า องค์ประกอบ (3) ผลจากการหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธี
แบบแวริ แ มกซ์ (Varimax) ตัวแปรที่ จัด เข้าองค์ประกอบมี ค่าอยู่ระหว่าง 0.635-0.872 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.5 และ (4) เมื่อพิจารณาผลค่าไอเกน (Eigenvalues) ขององค์ประกอบ (Component) ที่มีค่าตั้งแต่ 1
พบว่ า ตัว แปรทั้ง หมด 25 ตัว แปรที่ น ามาวิ เ คราะห์ ส ามารถจัด กลุ่ ม ได้ 5 องค์ป ระกอบ ซึ่ งสามารถอธิ บ าย
ความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 73.921 รายละเอียดตามตารางที่ 1 หลังจากนั้นได้ทาการตั้งชื่อของ
องค์ประกอบที่ได้ให้สอดคล้องกับตัวแปรในแต่ละกลุ่มองค์ประกอบของด้านทักษะดิจิทลั รายละเอียดตามตาราง
ที่ 2
5.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบริ บทการเรี ยนรู ้ดิจิทลั (1) พิจารณาความเหมาะสมของชุดข้อมูลตัวแปร
พบว่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.857 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 และจากผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of
Sphericity พบว่ าตัวแปรมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.000 สามารถน าไปวิ เ คราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ (2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักพบว่าค่าอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.604-0.889 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 มีความเป็ นไปได้ในการจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบ
(3) ผลจากการหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีแบบแวริ แมกซ์ ตัวแปรที่จดั เข้าองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง
0.614-0.913 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่นอ้ ยกว่า 0.5 และ (4) เมื่อพิจารณาผลค่าไอเกนขององค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่
1 พบว่าตัวแปรทั้งหมด 11 ตัวแปรที่นามาวิเคราะห์สามารถจัดกลุ่มได้ 3 องค์ประกอบ ซึ่ งสามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 76.822 รายละเอียดตามตารางที่ 1 หลังจากนั้นได้ทาการตั้งชื่ อ ของ
องค์ประกอบที่ได้ให้สอดคล้องกับตัวแปรในแต่ละกลุ่มองค์ประกอบของด้านบริ บทการเรี ยนรู ้ดิจิทลั รายละเอียด
ตามตารางที่ 2
5.3 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ด้า นความส าเร็ จ ของโครงการจ้า งงานภายนอกด้า นไอที (1) พิ จ ารณา
ความเหมาะสมของชุดข้อมูลตัวแปรพบว่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.830 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่นอ้ ยกว่า 0.5 และจาก
ผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.000 สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่ อไปได้ (2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก พบว่ าค่าอธิ บ าย
ความแปรปรวนของตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.639-0.902 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 มีความเป็ นไปได้
ในการจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบ (3) ผลจากการหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีแบบแวริ แมกซ์ ตัวแปรที่
จัดเข้าองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.799-0.950 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 และ (4) เมื่อพิจารณาผล
ค่าไอเกนขององค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่ 1 พบว่าตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปรที่นามาวิเคราะห์สามารถจัดกลุ่มได้ 1
องค์ประกอบ ซึ่ งสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 82.299 รายละเอียดตามตารางที่ 1
หลังจากนั้นได้ทาการตั้งชื่อขององค์ประกอบที่ได้ให้สอดคล้องกับตัวแปรกลุ่มองค์ประกอบของด้านความสาเร็ จ
ของโครงการจ้างงานภายนอกด้านไอที รายละเอียดตามตารางที่ 2
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5.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั (1) พิจารณาความเหมาะสมของชุด
ข้อมูลตัวแปรพบว่า KMO มี ค่าเท่ากับ 0.857 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่ า 0.5 และจากผลการวิเคราะห์
Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตัวแปรมี ความสัม พัน ธ์กันอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.000 สามารถ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักพบว่าค่าอธิ บายความแปรปรวนของ
ตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.785-0.905 เป็ นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 มีความเป็ นไปได้ในการจัดตัวแปรเข้า
องค์ประกอบ (3) ผลจากการหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีแบบแวริ แมกซ์ ตัวแปรที่จดั เข้าองค์ประกอบมี
ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.886-0.951 เป็ นไปตามเกณฑ์ มี ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.5 และ (4) เมื่ อ พิ จ ารณาผลค่ า ไอเกนของ
องค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่ 1 พบว่าตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปรที่นามาวิเคราะห์สามารถจัดกลุ่มได้ 1 องค์ประกอบ
ซึ่ งสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 84.871 รายละเอียดตามตารางที่ 1 หลังจากนั้น
ได้ท าการตั้งชื่ อขององค์ประกอบที่ ไ ด้ให้ส อดคล้องกับตัว แปรกลุ่ มองค์ประกอบของด้า นการเปลี่ ย นผ่านสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทลั รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลจากการหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีแบบแวริ แมกซ์ (Varimax)
Component

Total
12.659
2.179
1.448
1.119
1.075
5.727
1.562
1.161
6.584
4.244

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
50.638
50.638
8.718
59.355
5.790
65.145
4.477
69.622
4.299
73.921
52.063
52.063
14.201
66.264
10.558
76.822
82.299
82.299
84.871
84.871

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
12.659
50.638
50.638
2.179
8.718
59.355
1.448
5.790
65.145
1.119
4.477
69.622
1.075
4.299
73.921
5.727
52.063
52.063
1.562
14.201
66.264
1.161
10.558
76.822
6.584
82.299
82.299
4.244
84.871
84.871

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA)
ด้าน
1. ทักษะดิจิทลั

2. บริ บทการเรี ยนรู ้ดิจิทลั

องค์ประกอบ
1.1 การบริ หารโครงการและกระบวนการ
ทางานเข้าสู่ระบบดิจิทลั
1.2 การแก้ไขปั ญหาและการทางานร่ วมกัน
1.3 การใช้หุ่นยนต์ทางาน
1.4 ความคิดสร้างสรรค์
1.5 การคิดเชิงวิพากษ์
2.1 บริ บทการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้
2.2 กระบวนการเรี ยนรู ้
2.3 ผูม้ ีส่วนร่ วม
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ตัวแปร
I1 I2 I3 I10 I11 I12 I13 I14 I15
I22 I23 I24 I25
I7 I8
I19 I20
I17 I18
I29 I30 I31 I35 I36
I32 I33 I34
I26 I27 I28
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้าน
3. ความสาเร็ จของโครงการจ้างงาน
ภายนอกด้านไอที
4. การเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัย
ดิจิทลั

องค์ประกอบ
3.1 ความสาเร็ จโครงการจ้างงานภายนอก
ด้านไอที
4.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั

ตัวแปร
I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44
I45 I46 I47 I48 I49

จากองค์ประกอบที่ได้ตามตารางที่ 2 สามารถอธิบายความหมายได้ดงั ต่อไปนี้ (1.1) การบริ หารโครงการ
และกระบวนการทางานเข้าสู่ ระบบดิจิทลั คือ การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้มีทกั ษะการบริ หารโครงการและ
การเปลี่ยนกระบวนการทางานสู่ รูปแบบดิจิทลั ควบคู่กนั ไปและทักษะก็จะสนับสนุนซึ่ งกันและกัน ให้โครงการ
เป็ นไปตามความต้องการ (1.2) การแก้ไขปัญหาและการทางานร่ วมกัน คือ การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้มีทกั ษะ
การค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาผ่านอินเทอร์เน็ตแม้ว่าในตอนแรกจะไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาที่ชดั เจนในทันที เนื่องมาจากมี
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันให้ขอ้ มูลซึ่ งกันและกันที่ช่วยให้การทางานและ
การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (1.3) การใช้หุ่นยนต์ทางาน คือ ทักษะในการใช้หุ่นยนต์
ทางานแทนคนในการจัดการงานปริ มาณมาก (1.4) ความคิดสร้างสรรค์ คือ ทักษะในการสร้างแนวคิดที่เป็ น
นวัตกรรมสาหรับงานที่รับผิดชอบ (1.5) การคิดเชิงวิพากษ์ คือ ทักษะในการใช้การถามคาถามเพื่อทาความเข้าใจ
มุมมองของคนอื่นและการมีเหตุมีผลในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ (2.1) บริ บทการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู ้ คือ การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยโดยมีการกาหนดนโยบายที่ชดั เจนในการขับเคลื่อนสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทลั (2.2) กระบวนการเรี ยนรู ้ คือ การพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรด้านไอทีในการจัดทาเอกสาร
หรื อคู่มือขั้นตอนการทางานต่อการเรี ยนรู ้ดิจิทลั อย่างเป็ นระบบรวมทั้งการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ดิจิทลั ในรู ปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสม (2.3) ผูม้ ี ส่วนร่ วม คือ การพัฒนาและสนับสนุ นบุคลากรด้านไอที มีความตั้งใจใน
การเรี ยนรู ้ ดิ จิ ทัล ด้ว ยการรวมองค์ ค วามรู ้ ต่ า งๆ ที่ ห ลากหลายจากบุ ค คลภายนอกเข้า มาปรั บ ใช้ ไ ด้จ ริ ง
(3.1) ความสาเร็ จโครงการจ้างงานภายนอกด้านไอที คือ การพัฒนาวางแผนออกแบบควบคุมดาเนินการโครงการ
โดยคานึงถึงด้านงบประมาณ ระยะเวลา ขอบเขตงาน และคุณภาพ ร่ วมกันอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของโครงการย่อย
และโครงการทั้งหมด (4.1) การเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั คือ การที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบริ การทาง
การศึกษารู ปแบบใหม่ที่โดดเด่นและปรับเปลี่ยนกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรในรู ปแบบดิจิทลั ควบคู่กนั
ไปสนับสนุนการให้บริ การการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ

6. อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาองค์ประกอบศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อรองรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ จากสมมติฐานกล่าวไว้ว่า ตัวแปรที่นามา
ศึ ก ษาสามารถจัด เข้ากลุ่ ม องค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจศัก ยภาพบุ ค ลากรด้า นไอที เ พื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นผ่านสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทลั ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านทักษะดิจิทลั สามารถจัดตัวแปรเข้ากลุ่มได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
การบริ หารโครงการและกระบวนการทางานเข้าสู่ ระบบดิ จิทลั การแก้ไขปั ญหาและการทางานร่ วมกัน การใช้
หุ่ นยนต์ทางาน ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัย
ดิ จิทัลมี ความจาเป็ นที่ จะต้องมี การดาเนิ นการโครงการจ้างงานภายนอกด้านไอที จานวนมาก เพื่อการพัฒนา
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มหาวิทยาลัยไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยดิจิทลั ซึ่ งจะต้องพึ่งพาบุคลากรด้านไอทีที่มีทกั ษะในการบริ หารจัดการ
โครงการและมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดาเนินไปในรู ปแบบที่เป็ นดิจิทลั ที่มีความซับซ้อน
ตลอดจนทักษะการแก้ปัญหาและการทางานร่ วมกัน การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานร่ วมกัน
ให้งานนั้นสาเร็ จลุล่วงไปได้ด้วยความร่ วมมื อกันที่ ดีและมี ประสิ ท ธิ ผล ซึ่ งสอดคล้องกับ van Laar, E., van
Deursen, A., van Dijk, J. & de Haan, J. (2018) ที่ กล่าวว่าทักษะหลักด้านดิจิทลั ที่จะทาให้บุคคลมี ความเป็ นมือ
อาชีพในการทางานที่จะทาให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงดิจิทลั อย่างรวดเร็ วประกอบไปด้วยทักษะการร่ วมมือกัน
การคิดเชิงวิพากษ์ การริ เริ่ มสร้างสรรค์ และ การแก้ไขปัญหา ที่มีความน่าเชื่อถือทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิ ทั้งนี้
ปั จจัยด้านบริ บทการเรี ยนรู ้ดิจิทลั สามารถจัดตัวแปรเข้ากลุ่มได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บริ บทการเรี ยนรู ้และ
สิ่ งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ และผูม้ ีส่วนร่ วม ซึ่งสอดคล้องกับ Sousa, M. J. & Rocha,
A. (2019) ที่กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมในมิติของการเรี ยนรู ้ดิจิทลั
ประกอบด้วยผูม้ ีส่วนร่ วม บริ บทการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ และการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ข้อ เสนอแนะในการน าผลวิ จัย ไปใช้ ส าหรั บ มหาวิ ท ยาลัย ที่ มี แ นวคิ ด หรื อ ก าลัง จะเปลี่ ย นผ่ า นสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทลั ควรจะมีการพัฒนาทักษะดิจิทลั สาหรับบุคลากรด้านไอทีในเรื่ องของการบริ หารโครงการและ
กระบวนการทางานเข้าสู่ ระบบดิจิทลั การแก้ไขปั ญหาและการทางานร่ วมกัน การใช้หุ่นยนต์ทางาน ความคิด
สร้างสรรค์ และ การคิดเชิ งวิพากษ์ ตลอดจนมี การสนับสนุ นด้านบริ บทการเรี ยนรู ้ดิจิทลั ในโครงการสร้างงาน
ภายนอกด้านไอที ประกอบด้วยการสนับสนุ น ด้านบริ บทการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ และ ผูม้ ี ส่วนร่ วม เพื่อ ความพร้ อมในการขับเคลื่ อนนโยบายการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ การเป็ น
มหาวิทยาลัยดิจิทลั อย่างเต็มขีดความสามารถและมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากมุมมองของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั กลุ่มอื่น ด้วย รวมทั้ง
ทบทวนวรรณกรรมด้านการเปลี่ ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทลั และทักษะดิจิทลั เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลการศึกษา
ที่ครบถ้วนมากยิง่ ขึ้น
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การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะในพิพธิ ภัณฑ์
ให้ กบั คนพิการทางการเห็น
ORGANIZING ART ACTIVITIES IN MUSEUMS TO ENHANCE ARTISTIC
LEARNING FOR PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT
รองศาสตราจารย์ ทักษิณา พิพธิ กุล
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
E-mail: tuksina.p@bu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะให้กบั คนพิการทางเห็น
2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะให้กบั คนพิการทางการเห็นและกลุ่มคน
ที่มีขอ้ จากัดทางด้านการเรี ยนรู ้ให้กบั พิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทย
โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลศึ กษาจากเอกสาร การสังเกตการณ์ อย่างมี ส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
การสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม และมี พ้ื นที่ ศึก ษาคือ พิ พิ ธภัณฑ์ใ นประเทศไทยและต่างประเทศที่ มีการจัด
นิทรรศการให้กบั คนพิการทางการเห็นเป็ นกรณี ศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า 1) กิจกรรมศิลปะที่จะเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คนพิการทางการเห็นได้ดี
นั้นต้องสัมผัสได้ด้วยกายสัมผัส และรั บรู ้ ด้วยการได้ยิน 2) หากคนพิการทางการเห็ นสามารถนาความรู ้ จ าก
นิทรรศการไปสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูค้ นรอบข้างได้ กิจกรรมนั้นก็จะสามารถ
ดึงความสนใจ และสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู ้จากนิทรรศการกับความรู ้ต่อการใช้ชีวิตประวันได้
3) กิ จ กรรมควรมี เป้ าหมายของการสร้ างสรรค์ที่ชัดเจนเพื่ อ สร้ างความน่ าสนใจและความเพลิ ด เพลิ นตลอด
กิจกรรม 4) สื่ อบุคคลเป็ นสื่ อสาคัญในการถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู ้ ให้กบั คนพิการทางการเห็นทั้งในการทา
กิจกรรมและการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
คาสาคัญ: กิจกรรมศิลปะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ คนพิการทางการเห็น

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

1. บทนา
การเข้าถึงความรู ้ในงานนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัยจากพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยยังคงมีขอ้ จากัดสาหรับ
คนพิการทางการเห็น เหตุที่เป็ นเช่นนั้นเนื่องมาจากการใช้สื่อในการถ่ายทอดความรู ้จากนิทรรศการศิลปะที่มีอยู่
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทยซึ่งโดยส่วนมากแล้วยังคงเป็ นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เข้าถึงได้ดว้ ยเพียง
การเห็น ผนวกกับข้อจากัดด้านการมองเห็นของคนพิการทางการเห็นที่ตอ้ งใช้สื่อสัมผัสอื่นๆ แทนการรับรู ้ทาง
สายตา อาทิ สื่ อทางการได้ยินและสื่ อกิจกรรม (ทักษิณา พิพิธกุล, 2560)
จากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาข้ อ มู ล และสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ณ หอศิ ล ปวัฒ นธรรมแห่ ง
กรุ งเทพมหานคร (BACC) ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่ วมสมัยแนวหน้าของประเทศไทย ในช่วงเดือนสิ งหาคม
ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ผูเ้ ขียนพบว่า มีผลงานศิลปะร่ วมสมัยที่จดั แสดงและสามารถให้ผูเ้ ข้าชมที่มีความพิการ
ทางการเห็ นซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่มีข้อจากัดสู งสุ ดในการรั บรู ้ งานด้านทัศนศิลป์ สามารถมี ปฏิ สัมพันธ์และสัมผัส
ผลงานศิลปวัตถุได้อยูจ่ านวน 3 ผลงาน คือ 1) ผลงานของ อัลเบิร์ต สัมเรท ซึ่ งเป็ นงานสื่ อวิดีโอและภาพวาดจาก
นิทรรศการในโซน นิด หน่อยตัน (A collective Project, 2560) 2) ผลงานของ กรกฤต อรุ ณานนท์ชยั เป็ นผลงาน
สื่ อวิดีโออาร์ตและศิลปะจัดวาง จากนิทรรศการในโซน นิด หน่อยตัน (A collective Project, 2560) และ 3) ผลงาน
ของ บุศยมาศ นันทวัน ซึ่ งเป็ นงานประติ มากรรมแบบจัดวาง จากนิ ทรรศการ (Crossing the Deadline, 2560)
อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้พบปั ญหาสาหรั บการเข้าถึ งผลงานที่ อนุ ญาตให้ผูช้ มสั มผัส ได้ดังนี้ คือ คนพิการทาง
การเห็นสามารถรับรู ้เสี ยงจากผลงานภาพเคลื่อนไหวในผลงานของ อัลเบิร์ต สัมเรท แต่ไม่สามารถรับรู ้ภาพที่
เกิดขึ้นในงานวิดีโอและงานภาพวาดได้ คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กบั ผลงานติดตั้งของ
กรกฤต อรุ ณานนท์ชยั แต่ไม่สามารถรับรู ้งานสื่ อภาพเคลื่อนไหวได้ และคนพิการทางการเห็นสามารถสัมผัส
ผลงานของ บุศยมาศ นันทวัน แต่ต่อมามีความจาเป็ นต้องยกเลิกการอนุ ญาตให้ผูช้ มสัมผัสผลงานเนื่ องจากเกิด
ความเสี ยหายต่อตัวชิ้นงาน ต่อมาเมื่อผูเ้ ขียนสารวจข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการที่ทางหอศิลป์ สามารถให้คนพิการ
ทางการเห็นเข้าถึงได้นับตั้งแต่การเปิ ดตัวของหอศิลป์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา พบว่ามีนิทรรศการ Please
Touch ที่จดั ขึ้นในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2559 ที่เป็ นนิทรรศการงานสร้างสรรค์ของคนพิการทางการเห็น สร้างสรรค์
ด้ว ยสื่ อ ที่ ค นพิ ก ารทางการเห็ น สามารถสั ม ผัส รั บ รู ้ ไ ด้ และมี ตัว อัก ษรสั ม ผัส ได้ใ นการถ่ า ยทอดข้อ มู ล จาก
นิทรรศการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มีผลงานของ ธนนันท์ ใจสว่าง ศิลปิ นรุ่ นใหม่ในโครงการ Early Years Project
5 กับผลงาน 'ตาบอดคลาช้าง' (ปวรพล รุ่ งรจนา, 2563) ที่ทางานร่ วมกับคนพิการทางการเห็นและสามารถให้คน
พิการทางการเห็นสัมผัส รับรู ้กลิ่นจากผลงานที่จดั แสดง โดยผลงานชิ้นนี้มีการติดตั้งเบรลล์บล็อก หรื อทางเดิน
คนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้เวลาในการดูผลงานตามความสนใจส่วนตน
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ความตื่นตัวด้านศิลปะร่ วมสมัยในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นหลังจากการเปิ ดตัวโครงการ Bangkok Art
Biennale 2018 ซึ่ งเป็ นโครงการแสดงงานศิลปะของหลากศิลปิ นในระดับนานาชาติ ที่เกิ ดขึ้นเป็ นครั้ งแรกใน
ประเทศไทยในเดื อ นตุ ล าคมปี พ.ศ. 2561 ซึ่ งบางส่ ว นมี ก ารจัด แสดงผลงาน ณ หอศิ ล ปวัฒ นธรรมแห่ ง
กรุ งเทพมหานคร (BACC) ผูเ้ ขียนจึงได้เข้าสังเกตการณ์ การจัดกิ จกรรมศิลปะให้กับคนพิการทางการเห็น ที่
หอศิ ลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร (BACC) โดยเป็ นโครงการที่ ได้รับการสนับสนุ นจากธนาคารยูโอบี
จากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ UOB Please Touch Workshop ซึ่ งมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ศิลปะปฏิบตั ิการ
ด้วยการทอ การถัก การปั กเส้นด้าย ร่ วมกับการนาชมนิทรรศการ Bangkok Art Biennale 2018 พร้อมทั้งการลง
พื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ า นงานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ เ คยจัด กิ จ กรรมศิ ล ปะให้ กั บ คนพิ ก ารทางการเห็ น ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติพระนคร (Bangkok National Museum) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ (Mori Art Museum)
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะให้กบั คนพิการทางการเห็นต่อไป

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึ กษาแนวทางการจัดกิ จกรรมศิลปะในฐานะสื่ อประกอบนิ ทรรศการในงานศิลปะร่ วมสมัย
ให้กบั คนพิการทางการเห็น
(2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิ จกรรมศิ ลปะเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้กับคนพิการทางการเห็ นและ
กลุ่มคนที่มีขอ้ จากัดทางด้านการเรี ยนรู ้ให้กบั พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

3. กิจกรรมศิลปะและการนาชมนิทรรศการให้ กบั คนพิการทางการเห็น
(3.1) การทอผ้า ด้ ว ยกี่ มื อ ขนาดพกพา ในโครงการ UOB Please Touch (ศิ ล ปะสั ม ผัส ได้ ) 2018
จัดกิ จกรรมในวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2561 ณ ชั้น 6 หอศิ ลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร และมี การนาชม
นิทรรศการ Bangkok Art Biennale 2018 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
UOB Please Touch (ศิ ล ปะสั ม ผัส ได้) เป็ นโครงการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม (CSR) เพื่ อ ส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนให้คนพิการทางการเห็นสามารถเรี ยนรู ้ สร้างสรรค์ และมีประสบการณ์ในการสัมผัสงานศิลปะร่ วมสมัย
ดาเนิ นงานโดยธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) เริ่ มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยในปี พ.ศ. 2561 โครงการฯ ได้จดั
กิจกรรม การทอผ้าด้วยกี่มือขนาดพกพา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร (BACC) และมีกิจกรรม
นาชมศิ ลปะ Bangkok Biennale 2018 ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมย่อยเพิ่ มเติ มให้ กับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ผูว้ ิจัยจึ งได้เข้า
สังเกตการณ์โดยมีขอ้ มูลการศึกษาดังนี้
รู ปแบบของกิจกรรม เป็ นการสอนการทอผ้าด้วยการใช้กี่มือขนาดพกพา โดยทางผูจ้ ดั กิจกรรมของ
ธนาคาร ยูโอบี เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมอุปกรณ์สาหรับการดาเนินกิจกรรม นอกจากนี้ทางผูจ้ ดั ได้ฝึกสอนพี่อาสาซึ่ งเป็ น
อาสาสมัครจากธนาคารยูโอบีเพื่อทางานร่ วมกับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมซึ่ งเป็ นคนพิการทางการเห็น รู ปแบบการสอน
จะมีวิทยากรผูม้ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถ่ายทอดความรู ้ ดา้ นการทอผ้าให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ลายทอพื้นฐานซึ่งเป็ น
ลายสาหรั บ ตั้งต้นเส้นด้ายให้สานทอเข้าหากันเพื่อให้มีความแน่ นหนา จากนั้นจะมี การสอนให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้
การประยุกต์ แบบลายตามความคิดสร้า งสรรค์ของตนเอง โดยผูท้ อสามารถเลือกประเภท สี สัน และพื้นผิวของ
เส้นด้ายตามความสนใจส่วนตน
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการสอนทอผ้าด้วยกี่มือขนาดพกพา โครงการ UOB Please Touch (ศิลปะสัมผัสได้) 2018
ที่มา: ผูว้ ิจยั , 2561
ผลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การจัดกิจกรรมการทอผ้า เป็ นการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับ
คนพิ ก ารทางการเห็ น เนื่ อ งด้ว ยวัส ดุ ผ า้ เป็ นวัส ดุ ที่ มี ค วามปลอดภัย ต่ อ การสั ม ผัส วัส ดุ ผ า้ ยัง มี สี แ ละพื้ น ผิ ว
หลากหลาย ผ้าที่นามาทออาจเป็ นผ้าที่ซ้ือมาใหม่หรื อเป็ นผ้าจากเสื้ อผ้ามือสอง ดังนั้น กิจกรรมการทอผ้า นอกจาก
จะสามารถฝึ กปฏิบตั ิภายในเวลาชั่วโมงกิจกรรมแล้ว ผูส้ นใจยังสามารถนาไปทาต่อที่บา้ นได้ดว้ ยเครื่ องทอผ้า
ขนาดเล็ก และการใช้วสั ดุที่หาได้ในครัวเรื อน นอกจากนี้ การทอผ้านับเป็ นศิลปะแห่ งภูมิปัญญาสร้างสรรค์มาแต่
โบราณ วิถีของการทอผ้ามีความเชื่อมโยงกับกับรากฐานการดาเนินชี วิต วัฒนธรรมครอบครัว ชุมชน และความ
เป็ นปั จเจก การเรี ยนรู ้ เรื่ องงานทอผ้าจากระดับ พื้นฐาน ต่อไปจะเปิ ดโอกาสให้ผูส้ นใจสามารถเชื่ อ มโยงสู่
การสร้างสรรค์ในระดับที่มีความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมสังคมร่ วมสมัยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้
เมื่อเสร็ จสิ้ นจากกิจกรรมการทอผ้า ผูด้ าเนิ นงานโครงการ UOB Please Touch (ศิลปะสัมผัสได้) 2018
ได้นาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการชมนิ ทรรศการ Bangkok Art Biennale 2018 โดยมี ผลงานจานวน 3 ชิ้ นที่ สัมผัสได้ คือ
ผลงาน Shelter ของ MARC SCHITZ ผลงาน Tape Bangkok ของ UNMEN FOR USE DESIGN และผลงานThe
Check Point ของ NGE LAY และอีก 1 ผลงานที่มีการใช้สื่อสัมผัส เป็ นสื่ อประกอบนิ ทรรศการ พร้อมกับได้รับ
ความอนุเคราะห์ศิลปิ นบรรยายประกอบผลงาน คือ ผลงานของกลุ่ม MUSLIMAH Collective โดยมีรูปแบบของ
กิ จกรรมคือ ให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมซึ่ งเป็ นคนพิการทางการเห็ น ได้สัมผัสกับตัวงานโดยตรง และมี พี่อาสาให้
คาอธิบายเพิ่มเติมในสิ่ งที่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสงสัย ผลงานทั้งหมดจานวน 4 ชิ้นที่เข้าชมสามารถรับรู ้ได้ดว้ ยสายตา
สัมผัสและกายสัมผัส
ผลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การจัดกิจกรรมนาชมนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัยมีความเหมาะสมกับ
คนพิการทางการเห็นซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์การทอผ้าเข้ากับการชมงานศิลปะได้
การเรี ยนรู ้ท้ งั ในแบบปฏิบตั ิการและการเป็ นผูช้ มทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความสนใจในรายละเอียดของตัวงาน
ศิลปะมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลงานขนาดใหญ่จะเป็ นข้อจากัดอย่างหนึ่งต่อคนพิการทางการเห็นในการชมงาน
ศิ ล ปะเนื่ อ งจากขนาดของผลงานส่ ว นที่ เ กิ น จากความสู ง ไปนั้น ผู ้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมจะไม่ ส ามารถรั บ รู ้ ไ ด้
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมกิ จ กรรมให้ค วามสนใจสภาพแวดล้อ มของอาคารสถานที่ ของหอศิ ล ป์ เป็ น
อย่างมาก การได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะสร้างความรู ้สึกแปลกใหม่ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
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ภาพที่ 2 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมชมผลงาน The Check Point (2018) ของ NGE LAY ด้วยการสัมผัส
ที่มา: ผูว้ ิจยั , 2561
(3.2) กิ จ กรรมการปั้ นดิ น เป็ นภาชนะของพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ ระนคร (Bangkok National
Museum)
จารุ ณี อินเฉิ ดฉาย (2560) ผูอ้ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ กาญจนาภิเษก ให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ว่า
เมื่อปี พ.ศ. 2551 พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร มีการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการร่ วมกับ
ตัวแทนคนพิการทางการเห็น และกลุ่มสตรี อาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ จัดทาโครงการนาร่ อง
Touch Museum เพื่อการศึกษาในพิพิธภัณฑ์สาหรับคนพิการทางการเห็น โดยมีการจัดแสดงศิลปวัตถุและจัดทา
สื่ อต่างๆ เพื่อ การสัมผัส อาทิ วัตถุจาลองทางพิพิธภัณฑ์ การจัดหาวัตถุพิพิธภัณฑ์ของแท้ในคลังเพื่อเป็ นวัตถุ
เทียบเคียงในการศึกษา การจัดทาภาพนูน ตัวต่อภาชนะดินเผา และการจัดทาแผ่นป้ายข้อมูลอักษรเบรลล์ ในปี
พ.ศ. 2555 และ 2556 พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร ได้รับการสนับสนุ นจากกระทรวงวัฒนธรรมร่ วมกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ จัดบริ การรถพิพิธภัณฑ์เคลื่ อนที่เพื่อเยาวชน คนพิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสได้เข้าถึงผลงานศิลปะ หรื อเรี ยกว่า “รถโมบายมิวเซียม” ให้บริ การในพื้นที่โรงเรี ยนต่างๆ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2557 พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร มีนโยบายจัดทาโครงการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สาหรับคนพิการ
และคนพิการทางการเห็น จึงได้เพิ่มรถโมบายมิวเซี ยมจานวน 1 คัน มีการติดตั้งทางขึ้นลงสาหรับคนพิการใช้
รถเข็น พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ดงั กล่าวได้มีการเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ตน้ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2558
รู ปแบบของกิจกรรมการปั้ นดินเป็ นภาชนะที่จดั ขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็ น
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาชนะดินเผาโบราณ โดยให้นกั เรี ยนที่มีบกพร่ องทางการเห็นเรี ยนรู ้ดว้ ยการสัมผัส จากนั้นจึง
ให้ฝีกปั้นภาชนะดินเผาตามที่ได้เรี ยนรู ้ ผลจากงานปั้นดิน แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีความเข้าใจในรู ปทรงของวัตถุ
และสามารถอธิบายลักษณะรู ปร่ างของวัตถุได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงของจริ ง
ข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์ กิจกรรมการปั้ นดินเป็ นภาชนะมีความเหมาะสมกับเยาวชนที่พิการทาง
การเห็น เนื่ องจากดินเป็ นวัสดุที่มีความปลอดภัย มีความนิ่ ม อ่อนตัวและปรับดัดได้ง่าย ในศาสตร์ ศิลปะบาบัด
เรี ยกวัสดุกลุ่มนี้ ว่า “สื่ อที่ยืดหยุ่นได้ (loose media) เช่น สี น้ า ดินน้ ามัน ใช้ลดความตึงเครี ยด ผ่อนคลายอารมณ์
และระบายความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ออกมาอย่ า งอิ ส ระ” ( ทวี ศ ัก ดิ์ สิ ริ รั ต น์ เ รขา, 2560) การสั ม ผัส เนื้ อ ดิ น โดยตรง
ด้วยการนวด การปรับ และการดัดรู ปทรงให้ความรู ้สึกที่ต่อตรงกับความคิด วิธีการนวดดิน หรื อการให้เนื้อดินปั้น
ได้สัมผัสกับมือโดยตรงนี้เป็ นวิธีการในการโน้มนาจิตใจเข้าสู่ความรู ้สึกภายใน คุณลักษณะทางกายภาพของดินที่
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มีอุณหภูมิเย็นส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกผ่อนคลาย สาหรับเยาวชนที่มีความพิการทางการเห็น ซึ่ งอาจสู ญเสี ยความ
สนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมได้โดยง่าย การลงมือปั้ นดินจึงเป็ นเสมือนการเรี ยนที่ตอ้ งคอยแสวงหาแนวทางการ
สร้างสรรค์และคาตอบด้วยตนเองในระหว่างทางของการปั้น อีกทั้งการดาเนินกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายชัดเจน ซึ่ง
ในที่น้ ี คือ การปั้ นดินให้เป็ นภาชนะยังสามารถจับความสนใจให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีสมาธิ ในการเรี ยนรู ้และให้
ความสนใจต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่ อง อย่าไรก็ตาม กิจกรรมการปั้ นดินต้องมีพ้ืนที่ในการดาเนิน
กิจกรรมอย่างเหมาะสม

ภาพที่ 3 กิจกรรมศิลปะปฏิบตั ิการด้วยการปั้นดินเป็ นภาชนะ ผลการเรี ยนรู ้จากการสัมผัสวัตถุจาลอง
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ที่มา: ปรับปรุ งจาก รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการใช้ สื่อประกอบนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัยเพื่อถ่ ายทอด
ความรู้ จากนิทรรศการให้ กับคนพิการทางการเห็น (หน้า 161 ), โดย ทักษิณา พิพิธกุล, 2560 [ออนไลน์].
ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2563, จาก: ocac.go.th/ wp-content/uploads/2019/03/ทักษิณา-พิพิธกุล.pdf

(3.3) กิ จ กรรมน าชมนิ ท รรศการศิ ล ปะของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะโมริ (Mori Art Museum) กรุ ง โตเกี ย ว
ประเทศญี่ปุ่น
มีกิจกรรม Verbal Imaging Tour นาชม นิ ทรรศการ “N. S. Harsha” จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม
2560 เวลา 10:30 - 12:00 น. รู ปแบบของกิจกรรม Verbal Imaging Tour เป็ นกิจกรรมอยู่ภายใต้โครงการ Access
Program โดยมี แนวคิดของการจัดกิ จกรรมด้านการศึ กษาที่ เชื่ อมคนทั่วไปและคนที่ มีความต้องการพิเศษเข้า
ด้วยกัน ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งสองกลุ่มสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการทากิจกรรม โดยการใช้บทสนทนาจาก
ผูช้ มหลากมุมมองอภิปรายร่ วมกันกับผูพ้ ิการทางการเห็น พิพิธภัณฑ์มีความเชื่อว่าบทสนทนาเหล่านั้นจะสามารถ
ทาให้คนพิการทางการเห็นเกิดภาพในใจขึ้นมาได้ (Mori Art Museum, 2017) โดยการนาชมนิทรรศการศิลปะร่ วม
สมัยจะมีผนู ้ าบรรยาย 1 คน ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นคนที่มีความต้องการพิเศษซึ่ งอาจมาพร้อมกับญาติ หรื อมาคน
เดียว สื่ อในการสื่ อสารที่สาคัญที่สุดในกิจกรรมนี้คือบุคลากรนาชม ซึ่ งเป็ นสื่ อตัวบุคลากรจากพิพิธภัณฑ์ หรื อ
ญาติที่มากับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม หรื อบุคคลทัว่ ไปที่มาร่ วมกิจกรรม สื่ อบุคลดังกล่าวมีจุดแข็งในแง่ของการไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็ นสื่ อที่ มีความยืดหยุ่น และเป็ นสื่ อ ที่ สามารถตอบโต้กับผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมที่ มีความพิการ
ทางการเห็นได้ในขณะนั้น การบรรยายทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง วิทยากรนาชมผลงานได้จานวน 5 ชิ้น
เนื่องจากการนาชมนิทรรศการให้กบั คนพิการทางการเห็นต้องใช้การอธิ บายอย่างละเอียดและชัดเจน การนาชม
ผลงานแต่ละชิ้นจึงต้องใช้เวลานานกว่าการนาชมนิทรรศการสาหรับคนทัว่ ไป เมื่อเสร็ จสิ้ นกิจกรรมผูเ้ ขียนใช้
วิธีการสัมภาษณ์ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นคนพิการทางการเห็นเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยผูเ้ ข้าร่ วมที่เป็ น
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คนพิการทางการเห็นที่ไม่ตอ้ งการเอ่ยนาม 2 คนเสนอว่า อยากให้มีการจัดทาสื่ อสัมผัสได้ประกอบการบรรยาย
เพื่อให้คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงความรู ้ในงานนิทรรศการได้ เนื่องจากตนเป็ นคนตาบอดสนิท
ผลจากการสั งเกตอย่างมี ส่วนร่ วม กิ จ กรรม Verbal Imaging Tour เป็ นกิ จกรรมที่ มีความเหมาะสม
สาหรับคนพิการทางการเห็นในแง่ของการนาชมศิลปะร่ วมสมัย โดยการใช้สื่อบุคคลเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอด
ความรู ้จากนิ ทรรศการให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม เนื่ องด้วยศิลปะร่ วมสมัยเป็ นรู ปแบบงานศิลปะซึ่ งมีการเปลี่ยน
แปลงทางความคิดและรู ปแบบการแสดงออกอย่างรวดเร็ ว การใช้สื่อบุคคลนี้ จึงนับว่าเป็ นสื่ อที่จะปรั บตัวต่อ
กระแสความคิดและความรู ้ใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งกระบวนการของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทัว่ ไป
และบุคคลผูม้ ีความต้องการพิเศษยังเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ของการอยูร่ ่ วมกันของคนหลากกลุ่ม ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้
โดยการตอบโต้ มีปฏิสัมพันธ์ และดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกันจนลุล่วงโดยมีศิลปะเป็ นสื่ อกลาง กระบวนการของ
การเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเป็ นการเรี ยนรู ้ในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่มีความหลากลาย อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรม
การนาชมนิทรรศการ อาจต้องการสื่ อหลากรู ปแบบเพิ่มเติมสาหรับคนที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ สื่ อสัมผัสได้
ประกอบการบรรยาย

4. ผลการศึกษา
จากการศึกษา การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะในพิพิธภัณฑ์ พบว่า
(4.1) การทอผ้าด้วยกี่มือขนาดพกพาและการเยี่ยมชมนิ ทรรศการ (BACC) ในโครงการ UOB Please
Touch (ศิลปะสัมผัสได้) 2018 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ น
ศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 1) ระดับการเรี ยนรู ้แบบการเป็ นผูร้ ับสาร 2) ระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเป็ นผูเ้ ข้าไปมี
ส่วนร่ วมและลงมือปฏิบตั ิ 3) ระดับการเรี ยนรู ้แบบเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ ด้วยการนาความรู ้มาประยุกต์และสร้างสรรค์
เป็ นผลงานของตนเอง
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองในหลากหลายด้าน คือ 1) ด้านการประเทือง
ปั ญ ญาด้ว ยการเรี ยนรู ้ แ นวคิ ด ของศิ ล ปะร่ ว มสมัย 2) ด้า นการเชื่ อ มโยงความรู ้ ป ระเด็ น ร่ ว มสมัย เข้า กับ
การสร้างสรรค์งานแบบท้องถิ่น (การทอ) 3) ด้านการใช้ชีวิตกับสังคมร่ วมสมัย 4) ด้านการเพิ่มความสามารถทาง
การคิดและความชานาญด้านการสร้างสรรค์งานปฏิบตั ิ
(4.2) กิ จ กรรมการปั้ นดิ น เป็ นภาชนะของพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ ระนคร (Bangkok National
Museum) เป็ นกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่เน้น ให้ผูเ้ ข้า ร่ ว มได้ปฏิ บัติแ ละเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเอง อี ก ทั้ง ยัง ได้นารู ปแบบ
การสร้างสรรค์งานศิลปะที่คนพิการทางการเห็นมีความถนัดอยู่ แล้ว คือ การปั้ น มาเป็ นกิจกรรมตัวเชื่อมความรู ้
และการเชื่อมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในการดาเนินกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะ
ในพิพิธภัณฑ์ คือ 1) ระดับการเรี ยนรู ้ แบบการเป็ นผูร้ ับสาร 2) ระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเป็ นผูเ้ ข้าไปมีส่วนร่ วม
และลงมือปฏิบตั ิ 3) ระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาความรู ้มาสร้างเป็ นผลงานเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้ และ
4) ด้านการเชื่ อมโยงศิลปะการปั้ นซึ่ งเป็ นเทคนิ คการสร้างงานที่คนพิการทางการเห็นมีความถนัด เข้ากับศิลปะ
บาบัด
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองในหลากหลายด้าน คือ 1) ด้านการประเทือง
ปั ญญาด้วยการเรี ยนรู ้ แนวคิด และการออกแบบของศิ ลปะยุคโบราณ 2) ด้านการสร้ างปฏิ สัมพันธ์กับกลุ่มคน
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม และ 3) ด้านการเพิ่มความสามารถและความชานาญการสร้างสรรค์งานปฏิบตั ิ
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(4.3) กิ จ กรรมน าชมนิ ท รรศการศิ ล ปะของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะโมริ (Mori Art Museum) กรุ ง โตเกี ย ว
ประเทศญี่ปุ่น เป็ นกิจกรรมด้านการศึกษาที่เชื่ อมคนทัว่ ไปและคนที่มีความต้องการพิเศษเข้าด้วยกัน และเน้น
การใช้สื่อบุคคลเป็ นหลัก กิจกรรมดังกล่าวส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะในพิพิธภัณฑ์ดงั นี้ 1) ระดับการเรี ยนรู ้
แบบการเป็ นผูร้ ับสาร 2) ระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเป็ นผูเ้ ข้าไปมีส่วนร่ วม ในการนาเสนอและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ 3) ระดับการเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์และประมวลผลความคิด โดยไม่ได้จากัดลักษณะของความคิด
ที่มีต่อรู ปลักษณ์ของผลงานศิลปะ แต่เป็ นการใช้ตวั งานศิลปะในฐานะของวัตถุที่ชกั ชวนให้เกิดการวิพากษ์และ
อภิปราย
ความคิดเห็น
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองในหลากหลายด้าน คือ 1) ด้านการประเทือง
ปั ญญาด้วยการเรี ยนรู ้ แนวคิดและการออกแบบของศิ ลปะร่ วมสมัย 2) ด้านการสร้ างปฏิ สัมพัน ธ์ ตอบโต้กับ
กลุ่มคนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม และ 3) ด้านการใช้ชีวิตกับสังคมร่ วมสมัย

5. สรุป
คนพิการทางการเห็นมี ความต้องการเรี ยนรู ้ รั บรู ้ และใช้ศิลปะเป็ นเครื่ องมื อในการสร้ างสุ นทรี ยรส
ให้กบั จิตใจซึ่ งไม่ต่างจากความต้องการของคนทัว่ ไป ซึ่ งการส่ งเสริ มให้คนพิการทางการเห็นสามารถมีส่วนร่ วม
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยจะเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเห็นให้สามารถใช้ชีวิตร่ วมกับคน
ในสั ง คมและสถานการณ์ ในสั ง คมปั จจุบันได้ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้ เพื่ อ สร้ า งโอกาส
หลากหลายในการประกอบอาชีพในอนาคต
กิจกรรมการสร้างสรรค์และการนาชมศิลปะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผมู ้ ีความพิการทางการเห็นได้เข้าถึง
ความรู ้ดา้ นศิลปะจากพิพิธภัณฑ์ในหลากหลายรู ปแบบ อีกทั้งกิจกรรมยังเป็ นเครื่ องมือในการสร้างปฏิสัมพันธ์
และการเรี ยนรู ้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างบุคคลทัว่ ไปและผูม้ ีความต้องการพิเศษ อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรม
ให้กับคนพิการทางการเห็นอาจมีความจาเป็ นต้องใช้สื่อในหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งสื่ อเหล่านั้นต้องเป็ นสื่ อที่
ปลอดภัยต่อการสัมผัส และต้องเป็ นสื่ อที่สามารถจัดหาหรื อซื้ อได้ทวั่ ไป ทั้งนี้เพื่อให้ผสู ้ ร้างสรรค์ที่มีความสนใจ
ในการพัฒนาผลงานของตนเองสามารถต่อยอดการสร้างสรรค์นอกเวลาของการจัดกิจกรรมได้
ความโดดเด่นของสื่ อกิจกรรม คือ สื่ อที่แสดงให้เห็นถึงการนาความรู ้มาประยุกต์สร้างสรรค์ได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม อีกทั้งสื่ อกิจกรรมเป็ นสื่ อที่นาเสนอกระบวนการเรี ยนรู ้แบบการแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบตั ิ ดังนั้น
ความรู ้ ที่เ กิ ดขึ้นจึ งไม่ใช่ กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบท่องจา แต่เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบความเข้าใจที่ ต้องมี
การเผชิ ญกับปั ญหา และมี การสร้ างกระบวนการแก้ปัญหาจากอุปสรรคที่ เผชิ ญ สื่ อกิ จกรรมนับว่าเป็ นสื่ อ
การถ่ า ยทอดความรู ้ ที่มีชี วิ ตชี ว าและมี ความยื ดหยุ่น ดัง นั้น การจัดกิ จกรรมศิ ล ปะเพื่ อ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ใน
พิพิธภัณฑ์จึงกล่าวได้ว่าเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมต้องใช้สื่อบุคคลเป็ นหลัก
เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องเหล่านั้นต้องได้รับการฝึ กฝนเพื่อให้สามารถให้บริ การแก่ผทู ้ ี่มีความต้องการพิเศษได้
การพัฒนาในเรื่ องการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อให้คนพิการทางการเห็นเข้าถึงความรู ้ในตัวงานนิทรรศการ
ศิลปะไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กบั คนพิการทางการเห็นเท่านั้น แต่จะยังประโยชน์ให้กบั คนกลุ่มอื่นที่มีขอ้ จากัด
ทางด้านการเรี ยนรู ้ และการรับรู ้ อาทิ เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งวัย และคนที่ไม่มีความรู ้ดา้ นศิลปะได้เข้าถึงความรู ้ใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่ วมสมัยได้อย่างเท่าเทียม
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6. ข้อเสนอแนะ
(6.1) การสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอบรับกับการรับรู ้ต่อประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ จะช่วยให้คน
พิการทางการเห็นเข้าถึงความรู ้ที่มีอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะได้
(6.2) การจัดกิจกรรมด้วยการนางานแบบท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับประเด็นร่ วมสมัย อาทิ การใช้วสั ดุเหลือ
ใช้ร่วมกับเทคนิ ค การทอผ้าซึ่ งเป็ นศิลปะแห่ งภูมิปัญญาสร้ างสรรค์มาแต่โบราณ เป็ นทางออกหนึ่ งในการจัด
กิจกรรมที่ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเชื่อมโยงทักษะเดิมที่มีอยู่เข้ากับประเด็นร่ วมสมัยที่ซับซ้อนได้อย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป
(6.3) กิ จกรรมในลักษณะของการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น เป็ นระดับการเรี ยนรู ้ แบบวิเคราะห์แ ละ
ประมวลผลความคิด เป็ นกิจกรรมที่ใช้ตวั งานศิลปะในฐานะของวัตถุที่ชักชวนให้เกิดการวิพากษ์และอภิปราย
ความคิดเห็น การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจาเป็ นต้องมีคู่ร่วมอภิปรายตลอดการสนทนาตลอด
กิจกรรม แต่ในทางการปฏิบตั ิแล้วอาจเป็ นไปได้ยากเนื่องจากการนาชมนิทรรศการให้กบั คนพิการทางการเห็น
ต้อ งใช้ก ารอธิ บ ายอย่ า งละเอี ย ดและชัด เจน การน าชมผลงานแต่ ล ะชิ้ น จึ ง ต้อ งใช้เ วลานานกว่ า การน าชม
นิ ทรรศการสาหรับคนทัว่ ไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอาจมีความจาเป็ นต้องจัดบุคลากรของ
พิพิธภัณฑ์ให้เพียงพอ
(6.4) รู ปแบบของกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู ้จากนิทรรศการสู่ การสร้างสรรค์งานปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นรู ปธรรมจะช่วยสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั คนพิการทางการเห็นได้เป็ นอย่างดี
(6.5) รู ปแบบของกิจกรรมสาหรับเยาวชนที่มีความพิการทางการเห็นควรมีความกระชับในเรื่ องขั้นตอน
และมีเป้ าหมายเป็ นผลผลิตของการสร้างสรรค์ที่ชัดเจน มิฉะนั้นเยาวชนอาจสู ญเสี ยความสนใจในกิจกรรมได้
โดยง่าย
(6.6) สื่ อบุคคลเป็ นสื่ อที่สาคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม หน่วยงานควรมีนโยบายในการฝึ ก
เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการต้อนรับคนพิการทางการเห็น
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บทคัดย่อ
ประแจสับรางไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์สาคัญในระบบอาณัติสัญญาณ การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทางานแบ่งเป็ น 2
ส่วนคือ ระบบไฟฟ้าและระบบทางกล ซึ่งการศึกษาจากชุดประแจสับรางไฟฟ้าระดับใช้งานประสบปัญหาที่ มีไม่
เพียงพอต่อการศึกษา เนื่ องจากมีราคาจัดหาสู งถึง 1,800,000 บาท/ชุด ดังนั้นการพัฒนาสื่ อการสอนจาลองการ
ควบคุมประแจสับรางไฟฟ้ า จึงเป็ นทางเลือกหนึ่ ง โดยมีกาหนดให้คงหน้าที่การทางานไว้เช่นเดียวกับอุปกรณ์
ระดับใช้งานในด้านระบบไฟฟ้าพร้อมกับลดต้นทุนไปพร้อมกันตามหลักการของวิศวกรรมคุณค่า เพื่อให้สามารถ
ผลิตหรื อจัดหาให้มีจานวนเพียงพอต่อการเรี ยนการสอนและเสริ มประสบการณ์ให้นักศึกษาให้มากที่ สุด ก่ อน
ปฏิบตั ิงานจริ ง ชุดจาลองที่พฒั นาขึ้นมีระบบควบคุมและระบบรี เลย์ที่เทียบกับกับอุปกรณ์ระดับใช้งาน ขณะที่
ระบบจ่ายไฟเลือกเปลี่ยนเป็ นแรงดันไฟ 220V แทน 380V เพื่อให้ใช้งานได้ทวั่ ไป และชุดรางย่อขนาดเป็ น 1:4
เนื่ อ งจากวิ เ คราะห์หน้า ที่ แ ล้ว ใช้เ พี ย งเป็ นส่ ว นแสดงผลการควบคุม เท่ า นั้น ชุ ด จ าลองเมื่ อ พัฒนาสมบูรณ์ มี
การควบคุมที่เสมือนอุปกรณ์ระดับใช้งาน สามารถยกระดับการเรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาได้ดีข้ ึน รวมถึงสามารถแก้ไข
ปัญหาความผิดพลาดในการติดตั้งวงจรควบคุมได้ และมีตน้ ทุนเพียง 30,000 บาท หรื อถูกกว่าระดับใช้งานถึง 60 เท่า
คาสาคัญ: สื่ อการสอน ประแจสับรางไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ วิศวกรรมคุณค่า
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ABSTRACT
The electric turnout is the important equipment in the signaling system. Learning about the operation
of turnout is dividing into 2 parts; electrical system and mechanical system. The study from the working level
equipment of electric turnout has an insufficient problem because the supply price is up to 1,800,000 baht/set.
Therefore, the instructional media development, the electric turnout control model is an alternative. We set the
model to maintain the same function of the electrical system as the working level equipment and reduce the cost
at the same time that follows the value engineering concept to produce or provide sufficient numbers of equipment
for teaching and learning and to enhance the experience for the students as possible before the actual work. The
developing model has the control system and the relay system as the working level equipment. The power supply
system is changed to 220v instead of 380v to provide general use. The rail set is scaled to 1: 4 because we analyze
the function that it is used only as a control display. The complete developing model has control like the working
level equipment, can improve the learning level of the students, include solve the fault in setup the control circuit,
and has the 30,000 baht/set of costing or cheaper than the working level 60 times.
Keywords: Instructional media, Electric turnout, Signaling system, Value engineering.

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั การพัฒนาระบบรางได้รับการพัฒนามากขึ้นที่เห็นได้ชดั เช่น รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และรถไฟ
ความเร็ วสู ง ส่ งผลทาให้อุปกรณ์การใช้งานไม่ว่าจะเป็ นในงาน ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ มีความต้องการ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ราง ประแจสับราง รวมไปถึงระบบอาณัติสัญญาณ จึงมี
ความจาเป็ นอย่างมากในการพัฒนาระบบรางต่อไปในอนาคต ประแจสับรางไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์สาคัญอย่างหนึ่ง
ในระบบอาณัติสัญญาณ (Arora, 2018; มานะชัย, 2559) การจัดซื้ อจัดหาเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนมีอุปสรรค
เนื่ องจากอุปกรณ์ระดับใช้งานมี ราคาสู งถึง 1,800,000 บาท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น,
2561) สถาบันการศึกษาในประเทศแต่ละแห่ งจะไม่มีหรื อมีจานวนน้อยมาก รวมถึงหากจะฝึ กปฏิบตั ิกบั ระบบ
จริ งต้องรอให้การบริ การขนส่ งหยุดการปฏิบตั ิงานก่อน ซึ่ งจะเป็ นช่วงกลางคืนมีผลต่อความปลอดภัย ส่ งผลให้
การเรี ยนรู ้และการฝึ กฝนเกี่ยวกับประแจสับรางไฟฟ้ามีชั่วโมงในการเรี ยนหรื อฝึ กฝนเพื่อความเข้าใจการทางาน
ของประสับรางไฟฟ้าไม่เพียงพอ เมื่อปฏิบตั ิงานหรื อฝึ กงานทาให้ใช้เวลาในการปรับตั วนาน ดังนั้นถ้าสามารถ
จัดทาชุดจาลองการทางานของประแจสับรางไฟฟ้า (Electric Turnout) ที่มีฟังก์ชนั่ การทางานสาคัญคือ การควบคุม
เครื่ องกลับประแจ (Point Machine) ไว้ได้ โดยเป็ นอุปกรณ์ระดับห้องปฏิบตั ิการที่มีตน้ ทุนต่ากว่าอุปกรณ์ระดับใช้
งานซึ่งเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) (อัมพิกา, 2551; Mild, 1989) จะเป็ นการเพิ่มจานวน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาหรื อผูท้ ี่สนใจด้านระบบรางได้มากขึ้น เป็ นการเพิ่มความชานาญและ
เสริ มสร้างทักษะจากโอกาสในการใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงเสนอการจัดทาชุดจาลองควบคุมการสับ
รางของประแจสับรางไฟฟ้า เพื่อเป็ นอุปกรณ์ใช้ฝึกเสริ มสร้างความชานาญและทักษะสามารถนาไปต่อยอดใน
การทางานและงานวิจยั ต่าง ๆ ในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อสร้างสื่ อการสอนแบบจาลองควบคุมการทางานประแจสับรางไฟฟ้า

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาชุดจาลองควบคุมการทางานประแจสับรางไฟฟ้ า นี้มีการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางานและ
องค์ป ระกอบของประแจสั บรางไฟฟ้ า และหลักวิ ศ วกรรมคุ ณค่า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ชุ ดจาลองที่ สามารถทางานได้
เหมือนกับอุปกรณ์ระดับใช้งานโดยมีตน้ ทุนที่ต่าลงดังนี้
3.1 ประแจสั บราง (Turnout) เป็ นชุ ด อุ ปกรณ์ ที่มี ก ารสั่ ง การผ่า นชุ ด ควบคุม เพื่ อ ถ่ า ยทอดคาสั่งผ่าน
สายสัญญาณ หรื อกระแสไฟฟ้ าที่บงั คับเครื่ องกลับประแจ (Point Machine) ให้เคลื่อนที่ผลักหรื อดันรางไปใน
ตาแหน่งที่ตอ้ งการตามระยะที่กาหนดไว้ เพื่อให้ขบวนรถหรื อล้อเลื่อน (Rolling Stock) ใด ๆ สามารถวิ่งผ่านออก
จากทางเส้นนั้น แยกไปสู่ เส้นทางอื่นได้ หน้าที่การทางานหลักของประแจคือ ต้องสามารถเปลี่ยนทิศทางและ
ยอมให้ ร ถไฟแล่น ผ่านไปได้ด้วยความเร็ วที่ กาหนดได้อย่างปลอดภัย ประแจสั บรางที่ ใช้อยู่ในปั จจุบันเป็ น
ส่ วนใหญ่คือ ประแจสับรางกล และประแจสับรางไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นแบบที่งานวิจยั นี้ทาการศึกษาและพัฒนา (Byles,
1910)
3.2 วิศวกรรมคุณค่า Lawrence Delos Miles เป็ นผูร้ ิ เริ่ มแนวคิดของวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering:
VE) ในการแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาสู ง โดยกาหนดว่า ต้องวิเคราะห์หน้าที่การทางานของชิ้นส่วน
หรื อกระบวนการที่สามารถทดแทนกันได้โดยที่มีตน้ ทุนต่าลง (ธนินและคณะ, 2557) หรื อวิศวกรรมคุณค่า คือ
“การประยุกต์เทคนิคที่มีระบบ โดยเน้นการทางาน (Function) ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเป็ นหลักใหญ่ ด้วยต้นทุน
ที่ต่าสุ ด และคงไว้ซ่ ึ งความน่าเชื่อถือได้” (อัมพิกา, 2551) วิศวกรรมคุณค่าถูกนาไปการประยุกต์ใช้ใน 2 มุมมอง
คือ วัสดุ และกระบวนการ โดยงานวิจยั นี้เน้นหนักในการวิเคราะห์หน้าที่ เพื่อปรับปรุ ง ทางด้านวัสดุ ซ่ ึ งนิ ยมใช้
การทดแทนวัสดุหรื อชิ้นส่วนที่มีตน้ ทุนต่าลงโดยยังคงทางานตามหน้าที่ที่ตอ้ งการได้เช่นเดิม

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาชุ ดจาลองควบคุมการทางานประแจสับรางไฟฟ้ า เพื่อลดต้นทุนในการซื้ อชุ ดจาลองการ
ควบคุมประแจสับรางไฟฟ้ าและเพิ่มชั่วโมงในการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการต่อวงจรและอ่านวงจรรวมถึ ง
เข้าใจกระบวนการทางานของประแจสับรางไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น โดยมีวิธีการดาเนินงานตามลาดับต่อไปนี้
4.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ข้อ มู ล การเรี ย นการสอนด้า นประแจสั บ รางของสถาบัน การศึ ก ษาหรื อ
หน่ วยงานด้านระบบราง ซึ่ งจะได้ขอ้ มูลรู ปแบบอุปกรณ์ที่ใช้งาน (ระดับห้องปฏิบตั ิการหรื อระดับปฏิบตั ิงาน)
ตราสิ นค้า รุ่ น และลักษณะการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
4.2 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ข้อ มู ล ชุ ด ประแจสั บ รางไฟฟ้ าที่ เ ป็ นต้น แบบ เช่ น ผัง วงจร ส่ ว นประกอบ
กระบวนการทางาน เป็ นต้น
4.3 กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุ ดจาลองประแจสั บรางไฟฟ้ า ระบุฟังก์ชั่นที่จะให้ชุดจาลอง
ประแจสับรางไฟฟ้าทางานได้ ส่ วนประกอบ และวัสดุ โดยประยุกต์ใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า โดยคงหน้าที่
การทางานเช่นเดิม คือ การควบคุม 3 รู ปแบบ ยกเว้นในส่วนของการแสดงผลการทางานที่ปรับจากมอเตอร์ ขนาด
ใหญ่ หมอนคอนกรี ตและรางเหล็กเป็ นขนาดที่เล็กลง เพราะใช้แค่แสดงผลการต่อวงจรควบคุมเท่านั้น รวมถึง
กาหนดแนวทางในการประเมินผลการทางาน
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4.4 พัฒ นาชุ ดจ าลองประแจสั บรางไฟฟ้ า พัฒ นาชุ ด จาลองประแจสั บรางไฟฟ้ าตามกรอบแนวคิด
โดยสร้างแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นทารายการวัสดุ (Bill of Material: BOM) ทาการจัดหาวัสดุและ
สร้างชุดจาลองขึ้นตามแบบและข้อกาหนดที่ออกแบบไว้ พัฒนาคู่มือการใช้งานซึ่ งจะถูกนาไปใช้ในการเรี ยน
การสอน (Laboratory Sheet)
4.5 ทดลอง ดาเนินการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาวิศวกรรมระบบราง ในห้องปฏิบตั ิการ
ซึ่ งมีคู่มือปฏิบตั ิการให้ โดยทดสอบในประเด็นการทางานของชุดจาลองฯ ในทุกฟังก์ชนั่ การพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูท้ ดสอบ เป็ นต้น
4.6 สรุ ปผลดาเนิน การเปรี ยบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังการทดลองในประเด็นการเรี ยนรู ้ ต้นทุน
เป็ นต้น

5. ผลการวิจัย
5.1 ศึกษาข้ อมูลพื้นฐาน
จากการศึ ก ษาหน่ ว ยงานที่ เ ข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ 2 หน่ ว ยงานคื อ Hunan Vocational College of Railway
Technology (HVCRT) ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ซึ่ งได้ไ ปฝึ กประสบการณ์ (Experience Learning)
เป็ นเวลา 5 เดื อ น มี การใช้ง านประแจสั บรางไฟฟ้ ารุ่ น ZD 6 VOSSLOH เป็ นหลัก และศู น ย์ฝึ กอบรมอาณัติ
สัญญาณเชียงราก การรถไฟแห่ งประเทศไทย มีการใช้งาน Mk2 (T84) Westinghouse เป็ นหลัก ซึ่ งรวมถึงการใช้
งานจริ ง ตามเส้ น ทางรถไฟด้ว ย โดยชุ ด ประแจสั บ รางทั้ง 2 ชนิ ด มี ห ลัก การคล้า ยกัน ดัง แผนภาพที่ 1 คื อ
กระบวนการท างานทั่ว ไปจะสั่ ง การท างานผ่ า นหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ ม ายัง ระบบการบัง คับ สั ม พัน ธ์ ด้ว ย
คอมพิวเตอร์ (Computer - based interlocking System: CBI) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ หรื อความผิดพลาดเมื่อ
ตรวจสอบแล้วเป็ นไปตามเงื่อนไข จึงจะแจ้งไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อกดปุ่ มสั่งการทางานผ่านหน้าจอคอม
ไปยังรี เลย์และตูค้ วบคุมในพื้นที่เพื่อจะไปควบคุมการทางานประแจสับรางไฟฟ้าให้ทางานตามที่กาหนดต่อไป
ซึ่ งการพัฒนาชุดจาลองประแจสับรางไฟฟ้าจะมีรูปแบบเดียวกัน โดยชุดประแจสับรางไฟฟ้าทัว่ ไปจะมีราคาอยู่
ประมาณ 1,800,000 บาท

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมการทางานของชุดควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า
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5.2 เก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลส่ วนประกอบของประแจสับรางไฟฟ้า รุ่ น Mk2 (T84) Westinghouse (NSW Government, 2016)
ประกอบด้วย ตัวเคส ฝาครอบ ฝาปิ ดรู ขอ้ เหวี่ยงมือ แถบข้าง บาร์ตรวจจับ สายเคเบิล ท่อระบายน้ า ก้านควบคุม
คู่ คันมือ/มอเตอร์ คันโยกขว้างมือ Lever Stop&Latch และล็อคอยูก่ บั ที่ดงั แผนภาพที่ 2 โดยมีฟังก์ชนั่ การสั่งการ
ให้ชุดสับรางทางานใน 3 รู ปแบบซึ่งจะขอกล่าวถึงในหัวข้อการออกแบบแนวคิดต่อไป

แผนภาพที่ 2 ส่วนประกอบของของชุดควบคุมชุดประแจสับรางไฟฟ้า
5.3 กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่ อการสอนชุ ดควบคุมประแจสั บรางไฟฟ้ า โดยเริ่ มจากการใช้
แนวคิดวิศวกรรมคุณค่าในการวิเคราะห์หน้าที่การทางาน และต้นทุนเพื่อให้คงคุณค่าไว้ได้ดงั เดิม ซึ่ งแนวคิดของ
สื่ อการสอนชุดนี้ คือ สามารถควบคุมการทางานได้เหมือนของจริ ง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การกาหนดกรอบแนวคิดร่ วมกับวิศวกรรมคุณค่า
ลาดับ
1

2

ชิ้นส่ วน/ระบบ
ชุดจ่ายไฟ

หน้ าที่การทางาน
จ่ายไฟให้กบั ชุด
ควบคุมและชุดราง

ชุดควบคุม

สั่งการชุดราง

ต้ นแบบ
3 เฟส 380V AC
แปลงไฟเป็ น
24VDC 5A
หน้าจอ
คอมพิวเตอร์
และ CBI

1259

ชุดจาลอง
1 เฟส 220V AC
แปลงไฟเป็ น
24VDC 5A
ชุดควบคุมแบบ
ปุ่ มกด และแจ็ค
เสี ยบ

เหตุผล
เพียงพอต่อการใช้งาน
และสะดวกในการใช้
งานโดยทัว่ ไป
ฟังก์ชนั่ การทางานและ
รู ปแบบการสั่งการ
เหมือนกัน ต่างกัน
ตรงที่ชุดจาลอง
สามารถเรี ยนรู ้การต่อ
วงจรได้ และลดต้นทุน
ได้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลาดับ
3

ชิ้นส่ วน/ระบบ
ชุดรี เลย์

หน้ าที่การทางาน
ต้ นแบบ
จ่ายกระแสไฟให้กบั ชุดรี เลย์
ชุดราง
24VDC

ชุดจาลอง
ชุดรี เลย์
24VDC

4

ชุดราง
(เครื่ องกลับ
ประแจ และราง)

แสดงผลการทางาน
เมื่อชุดควบคุมสั่ง
การ

ขนาด 1:4
ราง และหมอน
ทาจากอลูมิเนียม
ลิเนียร์มอเตอร์

ขนาดปกติ
ราง (เหล็ก)
หมอนคอนกรี ต
มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง

เหตุผล
คงเดิม เป็ นอุปกรณ์
มาตรฐานไม่สามารถ
ลดขนาดหรื อ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบได้
ใช้แสดงผลจากการสั่ง
ทางานในรู ปแบบต่างๆ
จึงไม่จาเป็ นต้องมี
ขนาดเท่ากับต้นแบบ

5.4 พัฒนาชุ ดจาลองประแจสั บรางไฟฟ้ า จากกรอบแนวคิดข้างต้นนามาสร้างเป็ นแบบในโปรแกรม
เขียนแบบ Solidworks ดังแผนภาพที่ 3 จัดทารายการวัสดุ (Bill of Material: BOM) ดังตารางที่ 2

แผนภาพที่ 3 แบบของชุดจาลองประแจสับรางไฟฟ้าใน Solidworks
และออกแบบผังวงจรสาหรับควบคุมการทางานชุดเครื่ องกลับประแจ โดยมีรูปแบบการควบคุม 3 แบบ
คือ
5.4.1 แบบที่ 1 การกดปุ่ มควบคุมค้างอย่างน้อย 1 ปุ่ ม เพื่อสั่งการให้เครื่ องกลับประแจทางาน พร้อม
ไฟสี สว่างขึ้น หากปล่อยมือจะลิเนียร์มอเตอร์จะหยุดทางานพร้อมไฟดับ ดังแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 ผังวงจรการควบคุมแบบที่ 1
5.4.2 แบบที่ 2 การกดปุ่ มควบคุมอย่างน้อย 1 ปุ่ ม แล้วปล่อยมือ เพื่อสั่งการให้เครื่ องกลับประแจ
ทางานต่อเนื่องจนสุ ดระยะของลิเนียร์มอเตอร์ที่ต้งั ไว้ โดยไฟสี สว่างตลอดการทางาน ดังแผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 ผังวงจรการควบคุมแบบที่ 2
5.4.3 แบบที่ 3 การกดปุ่ มควบคุมพร้อมกัน 2 ปุ่ ม เพื่อสั่งการให้เครื่ องกลับประแจทางาน พร้อม
ไฟสี สว่างขึ้น หากปล่อยมือปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง ลิเนียร์มอเตอร์จะหยุดทางานพร้อมไฟดับ ดังแผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 ผังวงจรการควบคุมแบบที่ 3
ตารางที่ 2 รายการวัสดุและค่าใช้จ่าย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายละเอียด
ค่าออกแบบ+ค่าทาชิ้นงาน
Relay Omron 24VDC
Power supply Delta 24VDC 5A
Linear Actuator 24VDC
Circuit Protection Mitsubishi 5A
สายไฟ 0.5 Sq.mm
สายไฟ 2.5 Sq.mm
กล่องสแตนเลสพับ หนา1.5mm
Banana Jack ตัวผู้
Banana Jack ตัวเมีย
แผ่นอะคริ ลิค สี ขาว
รางยึดอุปกรณ์ Din rail
ปลัก๊ ไฟแบบมีกราวด์
สายไฟ 3x2.5
Push Button Switch NO
Pilot Lamp
แผ่นอะคริ ลิค สี ใส
ชุดราง
โครงเหล็กใส่อุปกรณ์

จานวน
1
4
1
1
2
50
20
3
140
50
3
1
1
2
3
3
1
1
1
รวมทั้งสิ้น
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หน่วย
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เมตร
เมตร
กล่อง
ตัว
ตัว
แผ่น
ชุด
ตัว
ชุด
ชุด
ดวง
แผ่น
ชุด
ชุด

ราคาต่อหน่วย
9,600
425
2,425
4,300
780
5
10
875
8
10
60
80
45
70
120
40
598
2,000
4,000

จานวนเงิน
9,600
1,700
2,425
4,300
1,560
250
200
2,625
1,120
500
180
80
45
140
360
120
598
2,000
4,000
31,803
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5.5 ทดลอง การทดลองใช้งานชุดจาลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
5.5.1 การทดสอบความถูกต้องการการทางานตามฟังก์ชนั่ การทางานที่ออกแบบไว้ สิ่ งสาคัญใน
ส่ วนนี้คือความถูกต้องของการต่อวงจร โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบอาณัติสัญญาณ และเมื่อ
ตรวจสอบการต่อวงจรเรี ยบร้ อย ได้ทดลองการใช้งาน 10 ครั้ งในแต่ละรู ปแบบการทางาน พบว่า ชุ ดจาลอง
การควบคุมประแจสับรางไฟฟ้าสามารถทางานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกครั้ง
5.5.2 การทดลองใช้งานตามคู่มือปฏิบตั ิการ (Laboratory Sheet) ด้วยนักศึกษาวิศวกรรมระบบราง
ชั้นปี ที่ 2 จานวน 10 คน พบว่า ทุกคนมีการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน เข้าใจส่ วนประกอบและหลักการทางานของชุดจาลอง
การควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า ซึ่ งเป็ นหลักการเดียวกับที่ใช้ในชุดควบคุมประแจสั บรางไฟฟ้าของจริ ง กรณี ที่
ต่อวงจรไม่ถูกต้องและอุปกรณ์ไม่ทางาน ผูป้ ฏิบตั ิสามารถใช้คาแนะนาในการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาซึ่ ง
จัดทาไว้ในคู่มือปฏิบตั ิการได้เป็ นอย่างดี มีความพึงพอใจมีค่า 4.51 หรื อระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปผลความพึงพอใจการใช้งานชุดจาลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า
ข้อคาถาม
ด้านความรู้ความเข้าใจและการทางานของชุดจาลอง
1. อ่านและเขียนสัญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้า
2. อธิบายการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า
3. อธิบายข้อแตกต่างของชุดปฏิบตั ิการทั้ง 3 ชุดได้
4. สามารถต่อวงจรใช้งานได้จริ งตาม logic
5. ชุดจาลองทางานได้สม่าเสมอตามคาสัง่
ด้านความพึงพอใจโดยรวม
1. ความเหมาะสมของชุดจาลอง
2. การนาไปประยุกต์ใช้ต่อในการเรี ยน
รวม

𝐱̅

S.D.

ระดับ

4.30
4.70
4.40
4.60
4.60

0.48
0.48
0.52
0.52
0.52

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด

4.40
4.60
4.51

0.52
0.52
0.51

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด

6. อภิปรายผล
การพัฒนาสื่ อการสอนสาหรั บการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้ า โดยมี เป้ าหมายให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ใน
หลักการทางาน ส่ วนประกอบ และการต่อวงจรควบคุม เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงอุปกรณ์ และเพิ่ม
ชัว่ โมงประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยน โดยประยุกต์ใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่าในการพัฒนาชุดทดลอง ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
6.1 ชุดจาลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้ า สามารถทางานสั่งการให้เครื่ องกลับประแจทางานได้
ตามที่ออกแบบไว้ ด้วยหลักการเดียวกับอุปกรณ์ของจริ ง โดยมีตน้ ทุนที่ต่ากว่าอุปกรณ์ที่ขายในท้องตลาดมากกว่า
50 เท่า (ระหว่าง 1,800,000 กับ 31,803 บาท) หากพิจารณาเพียงหน้าที่ในการควบคุมและแสดงผล
6.2 ชุดจาลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า สามารถยกระดับการเรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาได้ ด้วยชัว่ โมงฝึ ก
ที่เพิ่มขึ้น และจานวนอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อนักศึกษา และมีความปลอดภัยต่อการใช้งานเพียงพอด้วยวงจรควบคุม
ที่ออกแบบกันการลัดวงจรไว้
6.3 การแยกส่ วนควบคุมเป็ น 3 ส่ วน ทาให้เข้าใจง่าย หาจุดบกพร่ องได้ง่าย และซ่อมบารุ งแยกส่ วนได้
และเมื่อไปใช้กบั อุปกรณ์ระดับใช้งานจะทาให้ปรับตัวและแก้ปัญหาได้รวดเร็ ว
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6.4 ชุ ดจาลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้ า บารุ งรั กษาได้ง่าย ด้วยอุปกรณ์ และวัสดุ ที่หาได้ตาม
ท้องตลาดทัว่ ไป รวมถึงมีความคงทนต่อการใช้งานเหมือนกับอุปกรณ์โดยทัว่ ไป
6.5 ชุ ดจาลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้ า จะถูกผลิ ตขึ้นอีกอย่างน้อย 4 ชุ ด เพื่อใช้ในการเรี ยน
การสอนของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ก่อนที่จะเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการต่อเครื อข่ายต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ในอนาคตควรเพิ่มการแสดงผลทั้งแสดงผลการตรวจสอบวงจรและการแสดงผลการทางานด้วย
หน้าจอโทรทัศน์
7.2 เพื่อให้สมจริ งมากขึ้นอาจเพิ่มขบวนรถให้เห็นความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ และการสับเปลี่ยนทาง
รวมถึงปรับชุดรางให้มีความมัน่ คงยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ ทั้งระดับแรงจูงใจเชิง
บูรณาการและแรงจูงใจเชิงเครื่ องมือของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริ การ ชั้นปี ที่1-4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยงานวิจัยนี้ ใช้แบบสอบถามเกี่ ย วกับแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
จานวน 15 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจทั้งเชิงบูรณาการและเชิงเครื่ องมือของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยน
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย คือ 4.03) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีแบบสอบถาม
จานวน 14 ข้อ มีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจอยู่ในระดับสู งทั้งหมด และ 1 ข้อ คือ ฉันสนใจเฉพาะหนังสื อเรี ยนภาษาอังกฤษ
ที่เรี ยนเท่านั้น ส่ วนหนังสื อภาษาอังกฤษอย่างอื่นฉันไม่สนใจ ได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย คือ
3.19) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเครื่ องมือของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งเช่นเดียวกัน
คาสาคัญ: แรงจูงใจเชิงบูรณาการ, แรงจูงใจเชิงเครื่ องมือ, การเรี ยนภาษาอังกฤษ

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ภาษาอังกฤษในปัจจุบนั ถือเป็ นภาษาที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายทัว่ โลก ผูค้ นส่ วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารระหว่างบุคคลต่างชาติต่างภาษาทัว่ โลก ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจความบันเทิง ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคมทัว่ ไป ด้วยเหตุน้ ีหลายประเทศทัว่ โลก
จึ งได้ตระหนักถึ งความสาคัญและความจ าเป็ นของภาษาอังกฤษ รวมถึ งประเทศไทยที่ ได้ให้ความสาคัญ ต่ อ
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยได้กาหนดให้นกั เรี ยนไทยต้องเรี ยนภาษาอังกฤษ
เป็ นวิชาบังคับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิ การได้กล่าวถึง
การเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไทยว่า ผลการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนส่ วนหนึ่งนั้นยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ
เท่าที่ควรและนอกจากนี้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรี ยนยังมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั
จานวนมากได้ทาการศึกษาเพื่อหาเหตุผลว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
และจากงานวิจยั หลายชิ้ นที่ผ่านมาพบว่ามีหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษ เช่ น ระบบ
การศึกษาของผูเ้ รี ยนภาษา สภาพห้องเรี ยน บริ บททางสังคม ภูมิหลังทางวัฒนธรรม เพศ อายุ ครู ผสู ้ อน ทัศนคติ
และ แรงจูงใจในการเรี ยน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนทั้งสิ้ น
ปั จจุบนั มีงานวิจยั จานวนมากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ อาทิ เช่น คอลดัล (2558), อลิซาท (2559), ฮงและกานา
ฟาธี (2560) พบว่าแรงจูงใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษนั้นมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาษาเป็ นอย่างมาก เหตุเพราะแรงจูงใจถือเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่งในการเรี ยน หากผูเ้ รี ยนภาษาที่สองขาดแรงจูงใจ
1266

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

จะส่ งผลให้ศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้ภาษานั้นลดลง จากความสาคัญของแรงจูงใจในการเรี ยนดังกล่าว งานวิจยั นี้
มุ่งเน้นที่จะศึกษาแรงจูงใจในการเรี ยนทั้งแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเครื่ องมือที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยทาการศึกษาวิจยั จากนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริ การ ชั้นปี ที่1-4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาระดับแรงจูงใจเชิ งบูรณาการที่ ส่งผลต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึ กษาสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการบริ การ ชั้นปี ที่1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ แรงจู ง ใจเชิ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ยนภาษาอัง กฤษนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
การท่องเที่ยวและการบริ การ ชั้นปี ที่1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริ การ ชั้นปี ที่1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1

แรงจูงใจใน
การเรียน
ภาษาอังกฤษ

แรงจูงใจเชิง
บูรณาการ
แรงจูงใจเพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือ

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาระดับแรงจูงใจและปั จจัยจาก
แรงจู ง ใจที่ ส่ง ผลต่ อ การเรี ย นภาษาอังกฤษของนักศึ กษาสาขาวิ ชาการท่ อ งเที่ ย วและการบริ การ ชั้น ปี ที่ 1-4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
4.2 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี จ านวน 50 คน จากสาขาวิ ช า
การท่องเที่ ยวและการบริ การ ตั้งแต่ช้ ันปี ที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ เรี ยนรายวิชา
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ภาษาอังกฤษทัว่ ไป ซึ่ งได้มาจากการเลือกกลุ่มประชากรแบบสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) จากการจับ
ฉลาก โดยใช้สาขาวิชาเป็ นหน่วยการสุ่ม
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษโดยดัดแปลงมากจาก The Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) ของการ์ ดเนอร์ (2547) โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ ชั้นปี ที่เรี ยน และ ส่ วนที่2 คาถามที่เกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษทั้งแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเครื่ องมือ จานวน 15 ข้อ โดยได้ปรับ
จากแบบสอบถามของการ์ ดเนอร์และแลมเบิร์ต (2515) และชัยรัตน์( 2558) นอกจากนี้แบบสอบถามยังมีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่ วนการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5 (เห็นด้วยอย่างยิง่ ) 4 (เห็นด้วยมาก) 3 (เห็นด้วย
ปานกลาง) 2 (ไม่เห็นด้วย) 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ทั้งนี้แบบสอบถามในงานวิจยั นี้ได้มีการนาแบบสอบถามไป
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ทาการตรวจสอบทั้งเนื้อหาและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในงานวิจยั เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาก่อนนามาแจกให้กบั กลุ่มประชากรเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูด้ าเนินการวิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ในเดือน
กันยายน โดยผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะ
เริ่ มทาแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ทาการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และแบบสอบถามแก่นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อน
ลงมือทาแบบสอบถาม โดยไม่มีเวลาจากัด จานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน คิดเป็ น 100% ของจานวนเป้าหมาย
และเป็ นแบบสอบถามที่มีคาตอบสมบูรณ์ท้งั หมด
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จัย น าแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ข้อ มู ลเชิ งปริ มาณ โดยค านวณค่าสถิ ติ แจกแจงค่าเฉลี่ ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์ผลระดับแรงจูงใจ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ของ เบสท์ (2513) ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับสู งมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับสู ง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับต่า
ค่าคะแนนเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง ระดับต่ามาก

5. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับแรงจูงใจที่มีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการบริ การ ชั้นปี ที่1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผลวิเคราะห์ได้แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับแรงจูงใจใน
การเรี ยนภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจเชิงบูรณาการและระดับแรงจูงใจเชิงเครื่ องมือที่มี
ต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ข้อคาถาม
การเรี ยนภาษาอังกฤษทาให้ฉนั สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
หัวข้อที่สนใจกับเพื่อนต่างชาติได้
การเรี ยนภาษาอังกฤษทาให้ฉนั ติดต่อ พูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ
ได้
การเรี ยนภาษาอังกฤษทาให้ฉนั รู ้สึกอิสระเมื่อเดินทางไป
ต่างประเทศ
ยิ่งฉันรู ้จกั เจ้าของภาษามากเท่าไหร่ ฉันก็รู้สึกชอบพวกเขามากขึ้น
เท่านั้น
ฉันสนใจเฉพาะหนังสื อเรี ยนภาษาอังกฤษที่เรี ยนเท่านั้น ส่วน
หนังสื อภาษาอังกฤษอย่างอื่นฉันไม่สนใจ
ฉันตั้งใจเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นอย่างมากเพราะฉันต้องการเรี ยนจบ
จากมหาวิทยาลัย
ฉันหวังว่าฉันจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
การเรี ยนภาษาอังกฤษทาให้ฉนั ดูฉลาดและเท่
การเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับฉันเพราะช่วยให้ฉนั
สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมของกลุ่มคนจากหลากหลายวัฒนธรรมได้
อย่างมัน่ ใจมากขึ้น
การเรี ยนภาษาอังกฤษทาให้ฉนั มีพฤติกรรมเหมือนเจ้าของภา เช่น
สาเนียงและการใช้สานวนสุภาษิต
การเรี ยนภาษาอังกฤษทาให้ฉนั สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คน
อื่น ๆ ได้ เช่น การบอกทางนักท่องเที่ยว
การเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับฉันเพราะทาให้ฉนั
เข้าใจได้ดียงิ่ ขึ้นเมื่อฉันดูหนังภาษาอังกฤษ
การเรี ยนภาษาอังกฤษสาคัญเพราะฉันต้องการใช้เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ประกอบอาชีพในอนาคต
การเรี ยนภาษาอังกฤษทาให้ฉนั เข้าใจเนื้อหาเมื่อฉันค้นข้อมูล
ภาษาอังกฤษบนเฟซบุ๊ก
การฟังเพลงภาษาอังกฤษช่วยให้ฉนั เรี ยนภาษาอังกฤษ
ได้ดีข้ นึ
รวม

Mean
4.00

S.D.
0.76

แปลผล
สูง

3.93

0.86

สูง

4.07

0.83

สูง

3.95

0.79

สูง

3.19

1.16

ปานกลาง

4.05

0.72

สูง

4.45
4.05
4.40

0.66
0.82
0.76

สูง
สูง
สูง

4.01

0.82

สูง

3.93

0.88

สูง

4.21

0.80

สูง

4.33

0.92

สูง

3.95

0.90

สูง

3.90

1.00

สูง

4.03

0.29

สูง

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับแรงจูงใจทั้งเชิงบูรณาการและเชิงเครื่ องมือของนักศึกษาที่มีผลต่อการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย คือ 4.03) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แบบสอบถาม
จ านวน 14 ข้อ มี ค่ า เฉลี่ ย แรงจู ง ใจอยู่ ใ นระดับ สู ง ทั้ง หมด ยกเว้น ข้อ ที่ 5 คื อ ฉั น สนใจเฉพาะหนัง สื อ เรี ย น
ภาษาอังกฤษที่เรี ยนเท่านั้น ส่ วนหนังสื อภาษาอังกฤษอย่างอื่นฉัน ไม่สนใจ ได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
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(ค่าเฉลี่ย คือ 3.19) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจสู งสุ ดคือ ข้อที่ 7 คือ ฉันหวังว่าฉันจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่าง
คล่องแคล่ว (ค่าเฉลี่ย คือ 4.45)
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงทั้ง 2 ประเภท
ข้อที่
1.
2.

ข้อคาถาม
แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative Motivation)
(ข้อ 1-10)
แรงจูงใจเชิงเครื่ องมือ (Instrumental Motivation)
(ข้อ 11-15)
รวม

Mean
4.06

S.D.
0.19

แปลผล
สูง

4.01

0.33

สูง

4.04

0.04

สูง

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ย บเทียบระดับแรงจูงใจเชิ งบูรณาการและแรงจูงใจเชิ งเครื่ องมือของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย คือ 4.04) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า แรงจูงใจทั้งสองประเภท มีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจอยูใ่ นระดับสู งทั้งหมด

6. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาระดับ แรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาอัง กฤษของนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและ
การบริ การ ชั้นปี ที่1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การเรี ย นรู ้ ภาษาที่ ส องของการ์ ดเนอร์ ซึ่ ง แบ่ ง แรงจูงใจออกเป็ นสองประเภท ได้แ ก่ แรงจู งใจเชิ ง บูรณาการ
หมายถึง ความต้องการเรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อทาให้ตนเองสามารถสื่ อสารกับเจ้าของภาษาได้ ทาให้ตนเอง
สามารถใช้ชีวิตหรื อเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นได้ และแรงจูงใจเชิง
เครื่ องมือ หมายถึง ความต้องการเรี ยนภาษาต่างประเทศให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ชดั เจน เช่น เพื่อการหางานในอนาคต เพื่อการสอบ เป็ นต้น จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่านักศึกษามีแรงจูงใจ
ในการเรี ยนภาษาอังกฤษทั้งในเชิงบูรณาการและเชิงเครื่ องมือในระดับสู ง โดยสามารถกล่าวได้ว่าถึงแม้นกั ศึกษา
กลุ่มนี้ จะไม่ใช่นักศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษ แต่ก็ยงั มีความสนใจและมีความต้องการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งผลการวิจยั ครั้งนี้ยงั สอดคล้องกับ ฮงและกานาฟาธี (2560) ที่พบว่านักศึกษา
ส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจเชิงเครื่ องมือต่อการเรี ยนภาษาอัง กฤษเป็ นอย่างสู ง เพราะนักศึกษาต้องการที่จะผ่านการสอบ
และหางานที่ ดี ใ นอนาคต นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของชัย รั ต น์ ( 2558) ที่ พ บว่ า นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเรี ยนทั้งในเชิ งบูรณาการและเชิ งเครื่ องมื ออยู่ในระดับสู ง สาเหตุคือ
นักศึกษามีความต้องการที่จะติดต่อสื่ อสารและเข้าถึงสังคมของเจ้าของภาษาได้ นอกจากนี้นกั ศึกษายังมีความเชื่อ
ว่าการเรี ยนภาษาอังกฤษนั้นจะส่งผลให้สามารถได้งานที่ดีในอนาคตได้
นอกจากนี้ยงั สามารถกล่าวได้ว่า แรงจูงใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษถือเป็ นปัจจัยสาคัญ
อีกอย่างหนึ่ งที่ผูเ้ รี ยนพึงมีในการเรี ยนภาษา ในขณะเดียวกันผูส้ อนหรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยน
การสอนภาษาต่างประเทศควรที่จะตระหนักและเข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนและความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อนาไปปรับปรุ งและพัฒนา รู ปแบบ สื่ อการเรี ยนการสอน เนื้อหา ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
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กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อกระตุน้ ส่ งเสริ มและพัฒนาประสิ ทธิภาพในการเรี ยนภาษาอังกฤษหรื อต่างประเทศ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่า แม้นกั ศึกษาจะไม่ใช่นกั ศึกษาเอกภาษาอังกฤษก็ตาม แต่ก็ยงั มีแรงจูงใจ
ในการเรี ยนภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุน้ ีผสู ้ อนจะต้องตระหนักและพัฒนาเนื้อหา วิธีการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษทั้งในเชิงบูรณาการและเชิ งเครื่ องมือให้
ยิ่งขึ้นไป
(2) เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก ควรสารวจนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อที่อาจารย์ผสู ้ อนจะได้ทราบว่านักศึกษามี
แรงจูงใจอะไรบ้างในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ประยุกต์ ปรับเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยงั เป็ นการกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กบั นักศึกษาอีกด้วย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ในการศึ กษาค้นคว้าวิจยั ชิ้ นต่อไป ควรศึ กษาปั จจัยประเภทอื่นที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนภาษา
เพิ่มเติม เช่น ทัศนคติ พฤติกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
(2) ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ และนาไป
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละสาขามากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ กษามโนทัศ น์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข องนักศึ กษาปริ ญ ญาตรี ที่ เรี ยน
คณิ ตศาสตร์ บนคลาวด์เทคโนโลยี เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 50 และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการกากับ
ตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ก่อนและหลังเรี ยนคณิ ตศาสตร์ บนคลาวด์เทคโนโลยี
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
สมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คือ รู ปแบบการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ บนคลาวด์เทคโนโลยี แบบวัดมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ และแบบวัดการกากับตนเองในการเรี ยน
คณิ ต ศาสตร์ วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยหาค่าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิ จัย พบว่ า
(1) มโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์ บนคลาวด์เทคโนโลยี สู งกว่าเกณฑ์
ร้ อ ยละ 50 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 และ (2) นักศึ กษาปริ ญ ญาตรี ที่เรี ย นคณิ ตศาสตร์ บนคลาวด์
เทคโนโลยีมีความสามารถในการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: คลาวด์เทคโนโลยี มโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ การกากับตนเอง นักศึกษาปริ ญญาตรี

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
ภาษาอัง กฤษและเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ร ะบบการศึ กษาสามารถใช้เ ป็ นกลไกหลักของการขับ เคลื่ อ นประเทศ
(สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2560) ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้การใช้ชีวิตด้านการเรี ยน
และการทางานเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม (Iji & Abah, 2016) สถาบันการศึกษาหลายแห่ งได้นาเทคโนโลยีทาง
การศึกษามาเป็ นส่ วนหนึ่งในการจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองผูเ้ รี ยนให้สามารถสื บค้น
และเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการได้มากขึ้น และเป็ นการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะของการใช้อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ เช่น
Mobile Phone, Tablet, Laptop Computer (Militsopoulos, 2016) ส่ งผลให้แต่ละหลักสู ตรในระดับอุดมศึกษาต้อง
ปรับการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการเรี ยนในรู ปแบบดังกล่าว (ทะเนศ วงศ์นามและคณะ, 2563)
แนวคิดของการนาคลาวด์เทคโนโลยีมาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษาได้รับ
การยอมรับว่าเป็ นเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ (Shyshkina
et al., 2017) ด้วยคุณลักษณะเด่นของคลาวด์เทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นสู ง ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ
ต่างๆ ในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม ส่ งผลให้เกิดการใช้งานซอฟต์แวร์ รูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์ที่ผใู ้ ช้งาน
ไม่จาเป็ นต้องทาการติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงในเครื่ อง เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ สาหรับการจัดการเรี ยนรู ้หรื อการบริ หาร
จัด การชั้น เรี ย นผ่า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต จึ ง ท าให้ ค ลาวด์เ ทคโนโลยี ไ ด้รั บ ความนิ ย มเป็ นอย่า งสู ง ในปั จ จุ บัน
(Cusumano, 2010; Doelitzscher et al, 2011; Shyshkina et al, 2014) และยัง พบว่ า การเรี ย นรู ้ โ ดยการสร้ า งองค์
ความรู ้ผ่านสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์เป็ นอีกแนวทางที่สามารถช่วยในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
และผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล, 2560; Wahyuni, 2019)
คณิ ต ศาสตร์ มี ค วามส าคัญ และเป็ นพื้ น ฐานของการต่ อ ยอดด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรม (ยุภาดี ปณะราช, 2558) การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคของการเกิดเทคโนโลยีตา่ งๆ
ควรมีการปรับกระบวนการเรี ยนรู ้ให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผูเ้ รี ยน
โดยอาจเพิ่มหรื อสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน (ณัฐวรรณ เฉลิ มสุ ข และ
อนิรุทธ์ สติมนั่ , 2562) ดังเช่นในยุคปั จจุบนั ที่เครื่ องมือสาหรับการคานวณและการนาเสนองานทางคณิ ตศาสตร์
มีความทันสมัยและมีความรวดเร็ วในการประมวลผลสู งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่ องมือคานวณขั้นสู ง
โดยอาศัยคลาวด์เทคโนโลยีในรู ปแบบของซอฟต์แวร์ ดา้ นคณิ ตศาสตร์ วูลแฟรมแอลฟา (WolframAlpha) ที่เป็ น
1274

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ทางด้านคณิ ตศาสตร์ สัญลักษณ์ (Symbolic Mathematics) ถูกพัฒนาให้มีความแม่นย าใน
การแสดงผลลัพธ์จากการคานวณคณิ ตศาสตร์ ข้ นั สู ง เช่ น การแก้สมการเชิ ง อนุ พนั ธ์ แคลคูลสั รวมถึ งแสดง
กระบวนการและ ขั้นตอนของการได้มาซึ่ งผลลัพธ์จากโจทย์ปัญหาที่ได้กาหนดไว้ (ปราโมทย์ เดชะอาไพ, 2557)
ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษากระบวนการต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง แสดงให้เห็นถึงการทางานของคลาวด์เทคโนโลยีที่
สนับสนุนการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ยังตอบสนองพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาที่ตอ้ งการศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
มโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical concept) เป็ นความคิด ความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับหลักการ
และขั้นตอนวิธีทางคณิ ตศาสตร์ การเรี ยนมโนทัศน์เป็ นการสร้างความคิดเชิงนามธรรมที่เป็ นผลสรุ ป ซึ่ งเกิดจาก
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีต่อสิ่ งเร้า ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ มโนทัศน์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเมื่อได้รับประสบการณ์
รู ปธรรม ผ่านบริ บทของสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสังเกต สัมผัสได้ทางกายภาพรวมถึงการลงมือทา และยังขึ้นอยู่กบั พัฒนาการ
ทางสติปัญญา สภาพแวดล้อมและรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน(อัมพร ม้าคนอง, 2554) การกากับตนเองใน
การเรี ยน (Self-regulated learning) เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจและวางแผนในการควบคุมการเรี ยนรู ้
ของตนเอง โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ การเรี ยนของตนเองบรรลุ เป้ าหมาย ผูเ้ รี ยนที่ มีความสามารถใน
การกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มีแนวโน้มที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สามารถทาได้สาเร็ จตรงตาม
เป้าหมาย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่าบุคคลที่มีความสามารถในการกากับตนเองในการเรี ยนต่า (Schunk
& Zimmerman, 2007)
จากแนวคิดของการนาคลาวด์เทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ทาให้ผเู ้ รี ยน
เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถวางแผน ดาเนินการควบคุมการเรี ยนรู ้ให้ได้มาซึ่ งความรู ้ ทักษะต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการเรี ยนด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับทักษะการกากับตนเอง นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์วูลแฟรมแอลฟา
มีฟังก์ชันการทางานที่สอดคล้องกับเนื้ อหาของสมการเชิ งอนุพนั ธ์สามัญ ผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบความเข้าใจ
การเชื่อมโยงแนวคิด ที่มาของผลลัพธ์น้ นั ได้ทนั ทีผา่ นหน้าจอของตนเองและใช้ความรู ้เดิมทาความเข้าใจสิ่ งเร้านั้น
ซึ่งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้มโนทัศน์ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกานเย (Gagne’s Theory of Learning) จึงน่าจะเป็ น
แนวทางการพัฒนา มโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษามโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์
เทียบกับเกณฑ์ข้ นั ต่าร้อยละ 50 และการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์
โดยใช้ค ลาวด์เ ทคโนโลยี เ ป็ นเครื่ อ งมื อ สนับ สนุ น ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยการน าซอฟ ต์แ วร์ ท าง
คณิ ตศาสตร์เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษามโนทัศ น์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ที่ เ รี ยนคณิ ต ศาสตร์ บ นคลาวด์
เทคโนโลยี เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 50
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี
ก่อนและหลังเรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยอาศัย เครื่ องมือบนคลาวด์เทคโนโลยี และการใช้
ซอฟต์แวร์ สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่สามารถนามาใช้สนับสนุนการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์และนาสรุ ป
เพื่อเป็ นองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยีในครั้งนี้ คือ
รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารบนคลาวด์ เทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 รู ป แบบ ได้แ ก่ 1) SaaS (Software-as a
Service) 2) PaaS (Platform as a Service) และ 3) IaaS (Infrastructure as a Service) (Cusumano, 2010; Doelitzscher
et al, 2011) โดยบริ การที่ มีแนวโน้มได้รับความนิ ยมใช้งานด้านการเรี ยนการสอน คือ รู ปแบบการให้บริ การ
ซอฟต์แวร์ หรื อ SaaS เนื่องจากมีคุณลักษณะที่นามาประยุก ต์ใช้กบั การจัดการเรี ยนการสอนได้ (Shyshkina et al,
2017)
ซอฟต์ แวร์ วูลแฟรมแอลฟา เป็ นซอฟต์แวร์ สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีฟังก์ชันการทางานด้านการ
คานวณที่ที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญในระดับปริ ญญาตรี สามารถนามาใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้
และกระบวนการคิดของนักศึกษา

ภาพที่ 1 เว็บไซต์ www.wolframalpha.com

ภาพที่ 2 เว็บไซต์ www.wolframcloud.com

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
คลาวด์เทคโนโลยีในรู ปแบบ SaaS (Software
as a Service)
ซอฟต์แวร์วูลแฟรมแอลฟา (WolframAlpha)

รู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์บน
คลาวด์เทคโนโลยี

- แนวคิดการใช้บริ การของคลาวด์เทคโนโลยี

ในการจัดการเรี ยนรู ้( Kravtsov & Gnedkova, 2016;
Wahyuni et al, 2019)
- องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ผ่านการใช้คลาวด์เทคโนโลยี
(ณมน จีรังสุ วรรณ และอนุชิต อนุพนั ธ์, 2557)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi - Experimental Research) แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดี ย ว
วัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มตัวอย่างสาหรั บการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยน
รายวิชาสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ (Ordinary Differential Equations) ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 50
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
(1) รู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี แสดงดังภาพที่ 3
(2) แบบวัดมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการวัดความเข้าใจเกี่ ยวกับสมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญ
อันดับหนึ่ง อันดับสองและอันดับสู งกกว่าสองของผูเ้ รี ยนที่เกี่ยวข้องกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์
การเชื่ อมโยงแนวคิด ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ 2) ทฤษฎี กฎ หลักการทางคณิ ตศาสตร์ และ 3) เหตุผล ที่ มาของ
ขั้นตอน/วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ (Franke et al, 2007; อัมพร ม้าคนอง, 2554) เป็ นแบบอัตนัย จานวน 8 ข้อ มีค่า
ความยากอยูร่ ะหว่าง 0.21 – 0.79 ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.65 – 0.98 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.82
(3) แบบวัดการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจัยปรั บปรุ งข้อความจากงานวิจัย ของ
Zimmerman และ Pons (1990) เนื่องจากเป็ นกลวิธีในการกากับตนเองที่มีลกั ษณะการแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับการเรี ยน เป็ นการวัดความสามารถของผูเ้ รี ยนในการกากับตนเองที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 10 ด้าน ได้แก่
1) การประเมินตนเอง 2) การจัดระเบียบและเปลี่ยนแปลงรู ปแบบสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 3) การตั้งเป้าหมายและ
การวางแผน 4) การหาข้อมูล 5) การบันทึกและการสังเกตตรวจสอบคุณภาพของงาน 6) การจัดสภาพแวดล้อม
7) การพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง 8) การท่องซ้ าและการจดจา 9) การขอความช่วยเหลือทาง
สังคม และ 10) การทบทวนบันทึกต่างๆ โดยแบบวัดการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในการวิจยั นี้ เป็ น
แบบมาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ ให้นกั ศึกษาเลือกตอบให้ตรงกับระดับการปฏิบตั ิ ด้านละ 3 ข้อ รวม 30 ข้อ
ซึ่ งทุกข้อผ่านเกณฑ์การหาค่าอานาจจาแนกโดยการทดสอบค่าที (t-test) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 และมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.61
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ผูว้ ิจยั ออกแบบองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี
(2) ผูว้ ิจัย วัดความสามารถในการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาก่ อนเรี ยน
โดยใช้แบบวัดการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
(3) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่างโดยใช้รูปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์
เทคโนโลยีในรายวิชาสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ โดยเนื้อหาที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับสอง และสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับสู งกว่าสอง
(4) ผูว้ ิจยั ทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้แบบวัดมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์และแบบวัดการกากับตนเองใน
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์
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1. ขั้นเตรียม
1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยน
เครื่ องมือและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
ที่ใช้
1.2 แนะนาฟังก์ชนั การทางาน
และการเรี ยกใช้ซอฟต์แวร์วูลแฟรม
แอลฟาโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผ่านเว็บไซต์
www.wolframalpha.com และ
www.wolframcloud.com
ดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
1.3 อัพโหลดเอกสารประกอบ
การเรี ยนรายวิชาสมการเชิงอนุพนั ธ์
สามัญผ่าน Google Drive ให้
นักศึกษาดาวน์โหลดมาใช้
ประกอบการฝึ กคานวณด้วย
วูลแฟรมแอลฟา
1.4 วัดความสามารถใน
การกากับตนเองในการเรี ยน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาก่อนเรี ยน

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ผูส้ อนกาหนดเนื้อหาและ
มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสมการ
เชิงอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่ง อันดับสอง
และอันดับสูงกว่าสอง
2.2 นักศึกษาเรี ยนรู ้มโนทัศน์ที่
เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการสร้าง
องค์ความรู ้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
การเชื่อมโยงแนวคิด นิยาม ทฤษฎี
กฎ เหตุผล ที่มาของขั้นตอนการหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์ที่กาหนด
ร่ วมกับการใช้ซอฟต์แวร์วูลแฟรม
แอลฟาโดยอาจารย์ผสู้ อนชี้แนะ
แนวทาง
2.3 มอบหมายงานให้ศึกษาและ
นัดหมายวันเวลา ช่องทางการส่งงาน
ผ่าน Google Drive

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

3. การวัดและประเมินผล
3.1 มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์
3.2 การกากับตนเอง
ในการเรี ยนคณิตศาสตร์

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยนาคะแนนที่ได้จากแบบวัดมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยน คะแนนจากแบบวัดการกากับ
ตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ก่อนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
(1) ศึ กษามโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักศึ กษาที่ เรี ยนคณิ ตศาสตร์ บนคลาวด์เทคโนโลยี โดยนา
คะแนนที่ได้จากแบบวัดมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนของนักศึกษา มาหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยการทดสอบค่าที (One-Sample t-test) ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05
(2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาก่อนและหลัง
เรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี โดยนาคะแนนก่อนและหลังเรี ยนจากแบบวัดการกากับตนเองในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ มาคานวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย
การทดสอบค่าที (Dependent Samples t-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษามโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 50 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบค่าเฉลี่ย (x̅) ของคะแนนมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่เรี ยน
คณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี
กลุ่มตัวอย่าง

n

กลุ่มทดลอง

50

ร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม
70

x̅

S.D.

t

Sig.

76.76

2.48

2.069

.044*

*p < .05
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ยของคะแนนมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ จากการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ บนคลาวด์
เทคโนโลยีเท่ากับ 76.76 (จากคะแนนเต็ม 140 คะแนน) เมื่อนามาเปรี ยบเทียบโดยการทดสอบค่าทีกบั สาหรับกลุม่
ตัวอย่างกลุ่มเดียว พบว่านักศึกษาที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์ บนคลาวด์เทคโนโลยี มีมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี
ก่อนและหลังการเรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการกากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักศึกษา
ระหว่างก่อนและหลังเรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี
คะแนนการกากับตนเองในการเรี ยน
คณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n

x̅

S.D.

t

Sig.

50
50

81.12
84.66

2.93
2.13

-3.117

.003*

*p < .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึ กษามี ค่าเฉลี่ ยของคะแนนความสามารถในการกากับตนเองในการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนเท่ากับ 81.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.93 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ
กากับตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนเท่ากับ 84.66 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.13 และจากการ
ทดสอบค่าที แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์ บนคลาวด์เทคโนโลยี มี ความสามารถในการกากับ
ตนเอง หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ที่พบว่า มโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี
สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือสู งกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนที่ได้จากแบบวัดทั้งฉบับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เนื่ อ งจาก เนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ล ัก ษณะเป็ นนามธรรม จึ ง ยากต่ อ การท า
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ความเข้าใจสาหรั บ นักศึ กษาส่ วนใหญ่ วู ล แฟรมแอลฟาเป็ นบริ การบนคลาวด์เ ทคโนโลยี ที่ท างานผ่านเว็บ
บราวเซอร์ ที่สามารถแสดงรายละเอียดการหาผลเฉลยของปั ญหาสมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญได้อย่างเป็ นขั้นตอน
การนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ดังกล่าวให้นักศึ กษาเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหา โดยอาศัยหลักการและมโนทัศ น์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ จะช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์
ทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมีความหมายด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถสื่ อสารขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหาไปจนถึงผลลัพธ์
สุ ด ท้ายผ่านการเขี ย นหรื อ การน าเสนองาน จะช่ วยให้ มี ค วามเข้าใจเชิ ง มโนทัศ น์ แ ละเชิ ง กระบวนการทาง
คณิ ต ศาสตร์ ม ากขึ้ น (Franke et al, 2009) สอดคล้อ งกับ Denton (2012) ที่ พ บว่ า นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นผ่ า นคลาวด์
เทคโนโลยีมีความเข้าใจเชิงมโนทัศน์มากขึ้น ส่งผลให้นกั ศึกษามีมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
สอดคล้องกับแนวคิดของ Alfonso (2015) ที่ สรุ ปว่าทักษะการใช้เทคโนโลยีมีประโยชน์และมี ส่วนสาคัญ ใน
การเรี ยนของนักศึกษา ในขณะเดียวกัน การเรี ยนคณิ ตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยีช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้
ได้ตามความสะดวกด้านเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังเป็ นการกระตุน้ ให้มีการบูรณาการประสบการณ์และความรู ้
ต่ างๆ ที่ ไ ด้จ ากการค้น คว้า มาท าความเข้าใจและแก้ปัญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ด้วยการใช้ภาษาสั ญ ลัก ษณ์ ทาง
คณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ให้ มี ม โนทั ศ น์ ที่ สู ง ขึ้ น (Shyshkina et al, 2017) นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของ
Ramananda and Srinivasan (2019) ที่ ศึ ก ษาผลของการเรี ย นแบบโมบายเลิ ร์ น นิ ง บนคลาวด์ ที่ มี ต่ อ นัก ศึ ก ษา
วิศวกรรม ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนของนักศึกษาวิศวกรรมที่เรี ยนแบบโมบายเลิร์นนิ งบนคลาวด์สูง กว่า
นักศึกษาที่เรี ยน แบบดั้งเดิม และสอดคล้องกับแนวคิดของ Visser and Sukavatee (2020) ที่สรุ ปว่า เทคโนโลยีมี
ศักยภาพในการสนับสนุนการเรี ยน เพราะเป็ นเครื่ องมือในการวางแผน ทบทวน แก้ไขและพัฒนาตนเอง
จากผลการวิจยั ที่พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์ บ นคลาวด์เทคโนโลยี มีความสามารถในการกากับ
ตนเองในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ หลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 เนื่ อ งจาก
นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวทาง ขั้นตอนการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์ผ่าน
การใช้เครื่ องมือบนคลาวด์เทคโนโลยี ได้ฝึกกระบวนการคิด การควบคุมพฤติกรรมตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ทาให้นกั ศึกษาเกิดแรงกระตุน้ ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ นอกจากนี้ ยังสามารถ
ตรวจสอบผลลัพธ์ในรู ปแบบของตัวเลข สัญลักษณ์ สมการและกราฟได้ทนั ทีผ่านหน้าจอของซอฟต์แวร์ จึงเกิด
การวางแผนพฤติกรรมการเรี ยนของตนเอง หากยังไม่เข้าใจก็สามารถทาซ้ าเพื่อให้จาได้ สอดคล้องกับกฎแห่ ง
ความพอใจ (Low of Effect) และกฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) ตามแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ แบบเชื่อมโยง
(Connectionism Theory) ของ Thorndike จึ ง ช่ วยให้ นักศึ กษามี ความสามารถในการกากับ ตนเองในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ สูงขึ้น และผูเ้ รี ยนที่มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนของตนเอง จะเป็ นบุคคลที่มีความมัน่ ใจ
และมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองสู ง (Schunk & Zimmerman, 2007)

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การใช้ซอฟต์แวร์สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์เพื่อเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้ควรพิจารณา
นาไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีพ้นื ฐานการคานวณและมีทกั ษะการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก่อน
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้ออกแบบการวิจยั เป็ นกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง ในการวิจยั ครั้ง
ต่อไปควรมีกลุ่มเปรี ยบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น และควรมีการออกแบบการวิจยั ที่ควบคุม
ตัวแปรแทรกซ้อนเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ เช่น IQ หรื อ GPA โดยใช้ ANCOVA
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บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึ กษา พ.ศ. 2560 เกี่ ยวกับการชาระเงิ นคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษายังมี ปัญหาและอุปสรรคในเรื่ อ ง
การติ ดตามการชาระหนี้ ที่ ทาให้ ผูก้ ู้ยืมเงิ นยังมี การผิดนัดชาระหนี้ และเกิ ดหนี้ เสี ยต่อกองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อ
การศึกษา
จากการศึกษาพบว่ามาตรทางกฎหมายเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึ กษา พ.ศ. 2560 มี ความคลาดเคลื่อนและเป็ นปั ญหาหลายประการ กล่าวคือ ประการแรก คือ ปั ญหา
ประสิ ทธิ ภาพในการติดตามหนี้เพื่อบังคับคดีของคณะอนุกรรมการกากับการชาระเงินคืนเงินกองทุน ซึ่ งมีสาเหตุ
มาจากการกาหนดให้บุคคลที่ดารงตาแหน่งคณะอนุกรรมการกากับการชาระเงินคืนกองทุน ประกอบด้วยบุคคล
จาก 2 ภาคส่วน กล่าวคือ ภาคส่วนราชการซึ่งจะถูกแต่งตั้งตามตาแหน่งทางราชการ และภาคส่วนเอกชนซึ่งได้รับ
เลือกจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา แต่ขาดการมีส่วนร่ วมจากภาคส่วนของนักเรี ยน นักศึกษา
ซึ่งเป็ นผูก้ ยู้ ืมเงินที่ส่วนได้เสี ยโดยตรงและมีความเข้าใจในประเด็นปั ญหา ทาให้คณะอนุกรรมการกากับการชาระ
เงินคืนเงินกองทุนไม่อาจติดตามหนี้เพื่อบังคับคดีได้มากเท่าที่ควร ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การผิดสัญญาทางแพ่งซึ่ งมีสาเหตุมาจากการกาหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่ องการระยะเวลาปลอดหนี้และ
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่สูงและไม่เอื้อประโยชน์ต่อการชาระหนี้ของผูก้ ู้ จึงทาให้เกิดปัญหาการผิด
นัดชาระหนี้ และการฟ้ องร้องดาเนิ นคดีจานวนมากแต่ละปี จนเกิ ดผลกระทบในวงกว้างต่อผูก้ ูย้ ืมเงินและผูค้ ้ า
ประกันในระยะยาว ประการที่สาม คือ ปั ญหาจากการที่พระราชบัญญัติเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้มีการกาหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่ องการจัดอบรม เพื่อเสริ มสร้างองค์ความรู ้
และค่านิยมเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาและความสาคัญกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาไว้ ทาให้นกั เรี ยน
นักศึกษา ผูก้ ูย้ ืมเงินไม่ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผกู ้ ยู้ ืม
เงิ นเพิกเฉยไม่ชาระหนี้ เงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษา และประการสุ ดท้าย คือ การที่ พระราชบัญญัติเงิ นให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้มีการกาหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่ องของคุณธรรมและ
จริ ยธรรมของผูก้ ูย้ ืมเพื่อการศึกษาไว้เลย ซึ่ งการที่ผกู ้ ูย้ ืมเงินขาดคุณธรรมและจริ ยธรรมของการเป็ นผูก้ ูย้ ืมเงิน ที่ดี
ย่อมนับเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ต่อกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา และส่งผลเสี ยต่อ
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาได้

1283

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย โดยประการแรก คือ ให้แก้ไข
เพิ่มเติ มพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ให้บัญญัติเพิ่มเติมให้นักเรี ยน
นักศึกษา เข้าไปมีส่วนร่ วมในการเป็ นคณะอนุกรรมการกากับการชาระเงินคืนกองทุน ประการที่สอง ให้มีการ
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในเรื่ องของระยะเวลาปลอดหนี้และให้ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายในเรื่ องของ
เบี้ยปรับหรื อค่าธรรมเนียมกรณี ผิดนัดชาระเงินคืน ตลอดจนแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่ องผูค้ ้ าประกัน ประการที่สาม
ให้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการจัดอบรมโดยให้เป็ นเงื่อนไขประการหนึ่งในการขอกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา และ
ประการสุ ด ท้า ย ขอเสนอให้ เ พิ่ ม หลัก เกณฑ์ใ นเรื่ อ งคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของผู ้กู้ยื ม เพื่ อ การศึ กษาไว้ใ น
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คาสาคัญ: การกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา, กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา

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

1. บทนา
ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสภาพ
ความเป็ นอยู่ของประชากรและเศรษฐกิจภายในประเทศ ทาให้ประชากรที่อยู่ในช่วงวัยของการศึกษาบางกลุ่มยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ ส่ งผลให้ยงั มีเด็กไทยจานวนไม่น้อยที่ตอ้ งออกจากการ
เรี ยนกลางคัน หรื อครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทาให้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้1
นอกจากนั้นในเรื่ องความเหลื่อมล้ าจากระบบการศึกษาที่ผลักภาระค่าใช้จ่ายไปยังผูเ้ รี ยนภายหลังจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ยังตอกย้าความไม่เท่าเทียมกันต่อไปถึงระดับอุดมศึกษา จากการที่มหาวิทยาลัยของประเทศ
ได้ทยอยออกนอกระบบ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนราชการอีกต่อไป แต่มีความเป็ นอิสระและต้อง
พึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้น ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐน้อยลง ส่ งผลให้มหาวิทยาลัยต้องหารายได้และแสวงหาผลกาไร
ด้วยตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การขึ้นค่าเล่าเรี ยนให้เพิ่มสู งขึ้น เงินจึงเป็ นปัจจัยอย่างหนึ่งต่อความอยูร่ อดของ
ระบบการศึกษาในประเทศไทย ทั้งฝั่งผูเ้ รี ยนและฝั่งสถาบันการศึกษา2
รัฐได้เข้ามาแก้ไขปั ญหาโดยใช้เครื่ องมือทางการคลังประการหนึ่งในรู ปแบบของการให้เงินกูย้ ืม เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนนักศึกษาที่มีรายได้นอ้ ย หรื อด้อยโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนถึ งระดับปริ ญญาตรี สามารถกู้ยืมเงิ นจากกองทุนเงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษา หรื อ กยศ. เพื่อใช้เป็ นค่าเล่าเรี ยน
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการศึกษา และค่าครองชี พได้ ซึ่ ง ถื อเป็ นหน้าที่ของรั ฐในการจัดทาบริ การสาธารณะ
รู ปแบบหนึ่ ง กองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาจึงมิได้มีวตั ถุประสงค์หรื อนโยบายเพื่อแสวงหาผลกาไรจากการให้
กูย้ ืมเงินเป็ นสาคัญซึ่งกองทุนอาจขาดทุนจากการที่ผกู ้ ยู้ ืมชาระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่ครบถ้วนหรื อไม่ชาระเลยได้3
ในปั จจุบนั กองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษากาลังประสบปั ญหาจากการที่ผูก้ ู้ยืมเงินผิดนัดชาระหนี้ เป็ น
จานวนมาก ซึ่ งจากสถิ ติข้อมูล จากกองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 พบว่ามี ผูก้ ู้ยื ม
เงินกองทุนที่ชาระหนี้เสร็ จสิ้ นเพียงร้อยละ 21 ของผูก้ ยู้ ืมเงินทั้งหมด4 ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
1

2

3
4

นณริ ฏ พิศลยบุตร. (2559). ปั ญหาความเหลื่อมลา้ ทางการศึกษาของไทย: อีกหนึ่งปั ญหาด้ านการศึกษาที่ภาครั ฐควรใส่ ใจ.
[ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2563, จาก: https://thaipublica.org/2016/05/pier-4/.
เอื้ออารี ย์ อิ้งจะนิล. (2561). ความเป็ นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2563,
จาก: https://www.the101.world/student-loan-fund.
เรื่ องเดียวกัน.
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.). (2563). สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 เมษายน 2563. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม
2563, จาก: https://www.studentloan.or.th/th/statistics/1540900492.
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เงื่ อนไขเกี่ ยวกับการให้เงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษาและการชาระเงิ นคืนกองทุน พ.ศ. 2561 จึ งได้กาหนดให้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการกากับการชาระเงินคืนกองทุนเพื่อทาหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลให้การชาระ
เงิ นคืนกองทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนด อย่างไรก็ตาม นับแต่
กฎหมายที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการชาระเงินคืนกองทุนให้กูย้ ื มเพื่อการศึกษาดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ พบว่าการบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาและอุปสรรคในการติดตามการชาระหนี้เงินกูย้ ืมคืนอยูห่ ลายประการ ดังนี้
1) ปั ญหาการติดตามหนี้เพื่อบังคับคดีของคณะอนุ กรรมการกากับการชาระเงินคืนเงินกองทุนยัง
ขาดประสิ ทธิภาพ
ในประเด็นนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 24 กาหนดให้
คณะอนุกรรมการกากับการชาระเงินคืนกองทุนต้องประกอบไปด้วยบุคคลซึ่ งได้รับการแต่งตั้งโดยตาแหน่งจาก
ภาครั ฐจานวน 5 คน และผูท้ รงคุณวุฒิอื่นอีกจานวน 3 คน ที่ จะได้รับการคัดเลื อกจากคณะกรรมการให้เป็ น
อนุกรรมการ ประกอบกับมาตรา 25 ซึ่ งกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไว้ จานวน 6 ประการ ซึ่ งตาม
มาตรา 25 (2) กาหนดให้คณะอนุกรรมการกากับการชาระเงินคืนกองทุนมีอานาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
กากับดูแลเกี่ยวกับการชาระเงินคืนกองทุน อีกทั้งในมาตรา 25 (5) ยังกาหนดให้คณะอนุกรรมการกากับการชาระ
เงินคืนกองทุนมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผกู ้ ูย้ ืมเงินไม่ชาระเงินคืนกองทุน พร้อมเสนอมาตรการ
แก้ไขปั ญหาต่อคณะกรรมการ จากหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและเกณฑ์การคัดเลื อกบุคคลซึ่ งจะทาหน้าที่ในการ
ติดตาม ตรวจสอบและกากับดูแลเกี่ยวกับการชาระเงินคืนกองทุนดังกล่าวนั้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการตั้งคณะอนุกรรมการกากับการชาระเงินคืนกองทุนทั้งหมดจะเป็ นบุคคลที่มี
ความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ แต่ที่เป็ นปั ญหาคือ การติดตาม ทวงถาม ให้ผกู ้ ูย้ ืมเงินที่ผิดนัดชาระหนี้
กลับมาชาระหนี้หรื อปิ ดบัญชียงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่งผลให้มีการผิดนัดชาระหนี้ หรื อเกิดกรณี พิพาทฟ้องร้องกัน
ให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผูก้ ูย้ ืมเงิน จึงทาให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริ ง
2) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการผิดสัญญาทางแพ่ง
ในประเด็นปัญหานี้เป็ นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการผิดนัดชาระหนี้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการมาตรการทางกฎหมายตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาและการชาระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 ข้อ 14 ที่กาหนด
ระยะเวลาปลอดหนี้ไว้เพียง 2 ปี และในข้อ 19 ที่กาหนดอัตราเบี้ยปรับหรื อค่าธรรมเนียมกรณี ผิดนัดชาระหนี้ใน
อัตราร้อยละ 12 ต่อปี และตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 44 ที่ได้กาหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไว้ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่ งทั้งสาเหตุในเรื่ องของระยะเวลาปลอดหนี้ เบี้ ยปรับและ
ดอกเบี้ยนั้น ล้วนเป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผูก้ ยู้ ืมเงินเลย สาเหตุดงั กล่าวจึงเป็ นปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้ผกู ้ ยู้ ืมเงินผิดนัดชาระหนี้
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาได้กาหนดมาตรการใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับเอากับผูก้ ยู้ ืมเงินและ
ผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ให้ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับหรื อค่าธรรมเนียมกรณี
ผิดนัดคืน โดยที่การใช้สิทธิทางศาลของกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาจะมิใช่แค่การฟ้องร้องดาเนินคดีแต่หมาย
รวมถึงการสื บทรัพย์ บังคับคดี หรื อแม้จะทัง่ การฟ้องล้มละลายอีกด้วย
การฟ้องร้องดาเนินคดี การสื บทรัพย์ บังคับคดี ย่อมเป็ นสิ ทธิของกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาที่
สามารถที่จะกระทาได้เมื่อผูก้ ูย้ ืมเงิ นเพื่อการศึกษาผิดนัดชาระหนี้ แต่การใช้สิทธิ ทางศาลนี้ทาให้เกิดผลกระทบ
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เป็ นวงกว้างต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ผูก้ ยู้ ืมเงิน และผูค้ ้ าประกัน ซึ่งเมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วย่อมนับเป็ นกาลังหลัก
ในการพัฒนาประเทศ แต่หากถูกฟ้องร้องดาเนินคดีย่อมมีประวัติติดตัวซึ่ งมีผลต่อการดาเนินชีวิตในอนคตของผู ้
กูย้ ืมเงิน และในส่ วนของผูค้ ้ าประกันย่อมได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงเช่นกัน เนื่องจากผูค้ ้ าประกันการชาระเงิน
ให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาบางส่วนเป็ นครู อาจารย์ ของนักเรี ยน นักศึกษา ที่กยู้ ืมเงิน ซึ่งนับเป็ นบุคคลภายนอกที่คอยให้
ความช่วยเหลือและผลักดันลูกศิษย์ เยาวชน ที่กาลังจะเป็ นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่กลับต้อง
ถูกศาลพิพากษาให้ร่วมรับผิดในหนี้เงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา จนกระทัง่ ถูกยึดทรัพย์บงั คับคดี ดังนั้นการใช้สิทธิ
ทางศาลของกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาย่อมส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
3) ปัญหาเกี่ยวกับการติดตามและจัดอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินแก่ผกู ้ ยู้ ืมเงิน
ในประเด็นนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกูย้ ืมเพื่อ
การศึ กษาและการชาระเงิ นคืนกองทุน พ.ศ. 2561 เพียงแต่กาหนดหน้าที่ ของผูก้ ู้ยืมเงิ นไว้ เช่ น ในข้อ 12 (4)
กาหนดให้ผกู ้ ยู้ ืมเงินมีหน้าที่ในการแจ้งสภาพการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา แจ้งการเปลี่ยนชื่อหรื อที่อยู่ เป็ นต้น
ประเด็ น ปั ญ หาคือ เนื่ อ งด้วยวัต ถุ ประสงค์ของกองทุนกู้ยื ม เพื่ อ การศึ กษามี เจตนารมณ์ เพื่อให้
นักเรี ยนและนักศึกษามีเงินทุนในการศึกษาต่อ เงินทุนดังกล่าวจะเกิดการหมุนเวียนได้ ผูก้ ูย้ ืมเงินนั้นจะต้องชาระ
หนี้ตามกาหนดเวลา และหนี้กยู้ ืมเงินเพื่อการศึกษาต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นหนี้สูญ ดังนั้น สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่งที่
จะทาให้ผูก้ ูย้ ืมเงินตระหนักและเข้าใจถึงสถานะของเงินให้ผูย้ ืมเพื่อการศึ กษาคือ การติดตามและจัดอบรมให้
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินแก่ผกู ้ ยู้ ืมเงินในระหว่างที่กยู้ ืมเงิน และในระหว่างการชาระเงินกูย้ ืมนั้น
4) ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริ มจริ ยธรรมของผูก้ ยู้ ืมเงินยังไม่เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน
ในประเด็นนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการให้เงินกูย้ ืมเพื่อ
การศึกษาและการชาระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 ในข้อ 6 และข้อ 7 แม้ได้กาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผูท้ ี่มีความประสงค์ที่จะกูย้ ืมเงินจากกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาไว้
อย่างไรก็ตาม ที่ เป็ นประเด็นปั ญหาคือ ในเรื่ องของจริ ยธรรมของผู ้ กู้ยืมเงิ นนั้น ในพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในด้านจริ ยธรรมของผูก้ ยู้ ืมเงินเพื่อการศึกษา
ไว้เป็ นการเฉพาะ จึงส่ งผลให้ผกู ้ ูย้ ืมเงินขาดคุณธรรมและจริ ยธรรมของการเป็ นผูก้ ูย้ ืมเงินที่ดี ทั้งนี้ เนื่องจากเงินกู้
ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็ นเงินที่รัฐกาหนดขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเรื่ องการศึกษาและเป็ นกองทุนแก่
นักเรี ยนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้น สิ่ งสาคัญของผูก้ ูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาคือ ต้องมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการนาเงินไปใช้ประโยชน์ ชาระเงินกูย้ ืม ตลอดจนการให้ความสาคัญกับกองทุนนี้
เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นและนัก ศึ ก ษารุ่ น ต่ อ ไปได้มี ก ารกู้ยื ม เงิ น เช่ น เดี ย วกับ รุ่ น ก่ อ นหน้า เพราะเงิ น ดัง กล่ า วจะเกิ ด
การหมุนเวียนจากรุ่ นสู่รุ่นได้ ต่อเมื่อมีการชาระเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาอย่างเป็ นระบบ และไม่เกิดภาวะหนี้สูญ
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ในบทความนี้จึงได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการกูย้ ืมเงิน
เพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
การชาระเงินคืนกองทุนเงิ นให้กู้ยืม อันจะก่ อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรี ยนและนักศึกษาในรุ่ นต่อไปที่มีความ
ประสงค์ในการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
2. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560
3. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา ของต่างประเทศและประเทศ
ไทย
4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ย วกับการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
5. เพื่อศึ กษาถึงแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

3. สรุป
จากการศึกษาสามารถสรุ ปประเด็นปัญหาได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1) ปั ญ หาการติ ด ตามหนี้ ของคณะอนุ ก รรมการก ากับการช าระเงิ น คืนกองทุนยังขาดประสิ ทธิ ภาพ
ประเด็ นปั ญหานี้ พอสรุ ปได้ว่ า จากปั ญ หาเรื่ อ งการผิ ดนัด ช าระหนี้ ท าให้ก องทุน เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึ กษามี
การจัด ตั้งคณะอนุ ก รรมการก ากับการช าระเงิ นคืน กองทุนขึ้นมาแก้ไ ขปั ญ หาโดยที่ คณะอนุ ก รรมการกากับ
การชาระเงินคืนกองทุนนี้จะประกอบด้วยบุคคลจาก 2 ภาคส่ วน คือ ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งโดยตาแหน่ง และ
บุ ค คลทั่ว ไปที่ ไ ด้รั บการแต่งตั้งจากการคัด เลื อ กของคณะกรรมการกองทุนเงิ น ให้กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษาโดยจะ
พิจารณาจากความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน คณะอนุกรรมการกากับการชาระเงินคืนกองทุนมีภาระทาหน้าที่
สาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแล ตลอดถึงการให้คาปรึ กษาและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุที่ผกู ้ ูย้ ืมเงิน
ไม่ ช าระเงิ น คื น กองทุ น พร้ อ มทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไ ขปั ญ หาต่อ คณะกรรมการกองทุน เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่อ
การศึกษา แต่กลับพบว่าในแต่ละปี ยังคงมีการผิดนัดชาระหนี้อยู่และกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษายังคงต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายจานวนมากในการฟ้องร้องและบังคับคดี ซึ่ งทาให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจในปั ญหาอย่างแท้จริ ง
ของการผิดนัดชาระหนี้ของนักเรี ยน นักศึกษา ผูก้ ยู้ ืมเงินทาให้การดาเนินการของคณะอนุกรรมการกากับการชาระ
เงินคืนกองทุนยังขาดประสิ ทธิภาพ ดังนั้น หากมีการปรับปรุ งโครงสร้างของคณะอนุกรรมการกากับการชาระเงิน
คืนกองทุนให้ภาคเอกชนที่มีความเข้าใจกับปัญหาการผิดนัดชาระหนี้อย่างแท้จริ งดัง่ เช่น นักเรี ยน นักศึกษา ผูก้ ยู้ ืม
เข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาย่อมมีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหาและประโยชน์ต่อกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษาได้มากกว่า
2) ปัญหาทางฎหมายเกี่ยวกับการผิดสัญญาทางแพ่ง ประเด็นปัญหานี้พอสรุ ปได้ว่า การกาหนดมาตรการ
ทางกฎหมายในเรื่ องการกาหนดให้ ชาระเงินกูย้ ืมคืนที่มุ่งเน้นที่หลักเกณฑ์ในเรื่ องของระยะเวลาเป็ นสาคัญ และ
มาตรการในเรื่ องดอกเบี้ยและเบี้ยปรั บที่สูงไม่สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยนั้น เป็ นการ
กาหนดมาตรการทางกฎหมายที่เคร่ งครัดเกินไป ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผูก้ ูย้ ืมเงิน และก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ องการผิด
นัดชาระหนี้ ข้ ึน ซึ่ งเป็ นเหตุให้กองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษาต้องฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี ต่อผูก้ ู้ยืมเงิ นและผูค้ ้ า
ประกัน เพื่อเรี ยกเอาเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาคืน ทากองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาต้องเสี ยค่าใช้จ่ายและก่อให้เกิด
ส่ งผลกระทบในทางลบต่อผูก้ ูย้ ืม ผูค้ ้ าประกัน และต่อกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษานั้นเองทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคต
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3) ปั ญหาการติดตามและจัดอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินแก่ผูก้ ูย้ ืมเงิน สาหรับ
ประเด็นปั ญหานี้พอสรุ ปได้ว่า ปั ญหาของการผิดนัดชาระหนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นกั เรี ยน นักศึกษา ผูข้ อกูย้ ืม
เงิน ขาดความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการให้กูย้ ืมเงิน และการชาระเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา จึง
ทาให้นักเรี ยน นักศึกษาที่ขอกูย้ ืมเงินไปภายหลังสาเร็ จการศึกษาและถึงกาหนดชาระหนี้ แล้ว กลับละเลยและ
ไม่ ใ ห้ ค วามส าคัญ ในการช าระหนี้ คื น แก่ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ประกอบกับ เมื่ อ พิ จ ารณาจาก
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กยู้ ืมเงินเพื่อการศึกษาและการชาระเงินคืนกองทุน
พ.ศ. 2561 กลับพบว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมิได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ติดตามและจัดอบรมให้
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินแก่ผกู ้ ยู้ ืมเงินไว้เลย ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่าการบัญญัติเพิ่มหลักเกณฑ์ในการจัด
อบรมเพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินแก่ผกู ้ ยู้ ืมเงินจึงถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการเสริ มสร้างความเข้าใจ
และทาให้นกั เรี ยน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการชาระเงินให้กยู้ ืมคืน ตลอดจนความสาคัญของกองทุน
เงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา อันเป็ นการลดปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ต่อกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาในอนาคตได้
4) ปั ญหาเกี่ยวกับนโยบายการส่ งเสริ มจริ ยธรรมของผูก้ ูเ้ งินยังไม่เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน ซึ่ งพอสรุ ปได้ว่า
จากหลัเกณฑ์ในเรื่ องคุณสมบัติของผูก้ ูย้ ืม ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กูย้ ืม
เงิ น เพื่ อ การศึ กษาและการช าระเงิ น คื น กองทุ น พ.ศ. 2561 พบว่ า ตามกฎหมายดัง กล่ า วมี เ พี ย งการก าหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่ องคุณสมบัติทวั่ ไปและลักษณะต้องห้ามของผูก้ ูย้ ืมไว้เพียงเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการกาหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในเรื่ องมาตรฐานทางจริ ยธรรมไว้เลย ทาให้นกั เรี ยน นักศึกษา ที่ขอกูย้ ืมเงินจากกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษาไม่ได้ถูกคัดกรองในเรื่ องมาตรฐานทางจริ ยธรรมไว้ ซึ่งถือเป็ นหลักพื้นฐานที่มีความสาคัญอย่างมาก
ในการป้องกันมิให้เกิดความประพฤติที่ขาดความรับผิดชอบ หรื อเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื ออาจ
กล่าวได้ว่า หากนักเรี ยน นักศึกษา ที่ขอกูย้ ืมเงินเป็ นบุคคลที่มีมาตราฐานทางจริ ยธรรม มีความประพฤติ และ
ความคิดที่ดี ย่อมทาให้เมื่อถึงเวลาที่นกั เรี ยน นักศึกษา สาเร็ จการศึกษาและถึงกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ นักเรี ยน
นัก ศึ ก ษา จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความต้อ งการจะช าระหนี้ ไ ด้ม ากกว่ า นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ที่ ไ ม่ มี ม าตราฐาน
จริ ยธรรมที่ดี จึงอาจพอสรุ ปได้ว่า หากมีการกาหนดนโยบายหรื อหลักเกณฑ์ ในการขอกูย้ ืมเงินที่ชดั เจนและเป็ น
รู ปธรรม ย่อมส่ งผลให้การชาระหนี้คืนแก่กองทุนมีประสิ ทธิ ภาพได้มากกว่า และเป็ นการลดปั ญหาการผิดนัดบ
ชาระหนี้ได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

4. ข้อเสนอแนะ
1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ให้บญ
ั ญัติ
เพิ่มเติมให้นกั เรี ยน นักศึกษา เข้าไปมีส่วนร่ วมในการเป็ นคณะอนุกรรมการกากับการชาระเงินคืนกองทุน
2. ให้มีการบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในเรื่ องของระยะเวลาปลอดหนี้และให้ยกเลิกการบังคับใช้
กฎหมายในเรื่ องของเบี้ยปรับหรื อค่าธรรมเนียมกรณี ผิดนัดชาระเงินคืน ตลอดจนแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่ องผูค้ ้ า
ประกัน
3. ให้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการจัดอบรมโดยให้เป็ นเงื่อนไขประการหนึ่ งในการขอกูย้ ืมเงินเพื่อ
การศึกษา
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4. ให้เพิ่มหลักเกณฑ์ในเรื่ องคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของผูก้ ู้ยื มเพื่ อการศึ กษาไว้ในพระราชบัญ ญัติ
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพผูน้ าและสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิ น วิทยาลัยการบิ นและคมนาคม มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพผูน้ ากับสมรรถนะนักบินของนักศึก ษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การความปลอดภัย การบิ น วิ ท ยาลัย การบิ น และคมนาคม มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม
3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิ น วิทยาลัยการบิ นและคมนาคม มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม ทุกระดับการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2562 เลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
จานวน 188 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม ค่าความเชื่ อมั่นโดยหาสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาคมีค่าเท่ากับ 0.887 ผลการวิจยั พบว่า
1. บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ย บุคลิกภาพผูน้ าจาก
มากไปน้อย คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง และบุคลิกภาพแบบ
ยอมรับผูอ้ ื่น
2. บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมของนักศึกษาเรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
3. สมรรถนะนักบินภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะนักบิน
จากมากไปน้อย คือ การทางานเป็ นทีม การติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ า และการตัดสิ นใจ
4. สมรรถนะนักบินภาพรวมของนักศึกษาเรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
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5. บุคลิกภาพผูน้ า คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ ื่น
บุคลิกภาพแบบมีสติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะนักบิน ที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
6. ตัวแปรพยากรณ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ และบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดกว้าง และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
Yˆ = 1.466 + 0.332 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) + 0.302 (บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง)
^

Z =

0.452 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) + 0.375 (บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง)

คาสาคัญ: บุคลิกภาพผูน้ า, สมรรถนะนักบิน

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) To study leadership personality and pilot competency of students
in the Bachelor of Science Program Aviation Safety Management At College of Aviation & Transportation
Sripathum University. 2) To find the relationship between leadership personality and pilot competency of students
in the Bachelor of Science Program Aviation Safety Management At College of Aviation & Transportation
Sripathum University. 3) To create a pilot competency forecast equation of students in the Bachelor of Science
Program Aviation Safety Management At College of Aviation & Transportation Sripathum University.The
samples were188 students from the Bachelor of Science Program Aviation Safety Management in semester 3,
year 2019 by stratified random sampling. The research tool was a questionnaire which the reliability by Cronbach'
alpha coefficient is 0.887
The research found that
1. The Leadership Personality overview and aspects were at a high level and sort the average Leadership
Personality score from descending order was Conscientiousness, Extraversion, Openness and Agreeableness.
2. The Leadership Personality overview of students sorted the average score from descending was 4th
year student, 3rd year student, 2nd year student and 1st year student.
3. The overall and individual Pilot Competency were at a high level and sort the average Pilot
Competency score from descending order was Teamwork, Communication, Leadership and Decision Making.
4. Overall Pilot Competency sorted the average score from descending order was 4th year student, 3rd
year student, 2nd year student and 1st year student.
5.The Leadership Personality (Conscientiousness, Extraversion, Openness and Agreeableness) was a
positive correlation with Pilot Competency with statistical significance at level 0.01.
6. The stepwise multiple regression method showed that the positive predictive variables for pilot
competency of students in the Bachelor of Science Program Aviation Safety Management At College of Aviation
& Transportation Sripathum University were Conscientiousness and Openness. From the study the equation with
the raw scores and standard scores were ;
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Yˆ =
^

Z

=
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1.466 + 0.332 (Conscientiousness) + 0.302 (Openness)
0.452 (Conscientiousness) + 0.375 (Openness)

Keywords : Leadership Personality , Pilot Competency

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยมีนโยบายจะพัฒนาประเทศให้เป็ น
ศูนย์กลางการบินของอาเซียน และมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินเพื่อให้เป็ นศูนย์กลางการซ่อมบารุ งอากาศ
ยานและการผลิ ต ชิ้ นส่ ว นอากาศยาน องค์ก ารการบิ นพลเรื อนระหว่ า งประเทศ (International Civil Aviation
Organization : ICAO) เป็ นหน่ วยงานกลางระหว่างประเทศในการออกกฎระเบียบและมาตรฐานข้อปฏิบตั ิดา้ น
การบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ส่ งเสริ มและพัฒนาการบิน และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 องค์การการบินพล
เรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)ได้ประกาศติดสัญลักษณ์ธงแดงหน้าชื่ อประเทศไทย เนื่ องจากการพบว่าประเทศ
ไทยไม่ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ซึ่ งข้อบกพร่ องเหล่านี้สามารถส่ งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของอุตสาหกรรมการ
บิ น จากวิกฤตการณ์ ธงแดงนั้น ทาให้คณะอนุ กรรมาธิ การด้านการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิ การ
การคมนาคม สภานิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ได้จัด ท ารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อง ยุ ท ธศ าสตร์ ก ารพัฒ นา
อุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559-2574 เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จากประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนา
ส่ งเสริ มให้มีการผลิตบุคลากรด้านการบินในเขตภูมิภาคอาเซี ยนนั้น ทรั พยากรบุคคลเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดใน
การพัฒนาองค์กรสู่ การแข่งขัน เพราะมนุษย์เป็ นผูด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
ซึ่ งต่อมาคณะอนุ กรรมาธิ การด้านการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิ การการคมนาคม สภานิ ติบัญญัติ
แห่ งชาติ ได้จดั ทารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่ อง การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย เมื่อ 14 มีนาคม
พ.ศ.2560 ได้นาเสนอการพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ด้านการบริ หารอุตสาหกรรม
การบิน (2) ด้านนักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ และเจ้าหน้าที่ดา้ นเวชศาสตร์ การบิน (3) ด้านช่าง
อากาศยานและวิ ศ วกรการบิ น (4) ด้า นการผลิ ต บุ ค ลากรในการบริ ก ารภาคพื้ น ภาคอากาศ และหน่ วยงาน
อุตุนิยมวิทยาการบิน (คณะกรรมาธิ การการคมนาคม สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ , 2560 ) จากรายงานการศึกษา เรื่ อง
การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิ การการคมนาคม สภานิติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ และ
การเติบโตของอุตสาหกรมการบินของไทยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2553 – 2562) ดังนั้นมหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้
ดาเนิ นการจัดตั้งวิทยาลัยการบินและคมนาคม ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยเปิ ดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน มีปรัชญาของหลักสู ตร คือ ผลิตบัณฑิตที่มีศกั ยภาพด้านการจัดการความ
ปลอดภัยการบิ นและมี ส มรรถนะวิชาชี พในอุต สาหกรรมการบิ น ตระหนักถึ งจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม สนับสนุ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
เคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม ซึ่ งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วสามารถทางานด้านต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมการบิน และนักศึกษายังสามารถไปเรี ยนเป็ นนักบินพาณิ ชย์และนักบินส่วนบุคคลได้
แนวคิ ด ของ โทนี่ เคิ ร์ น (2552) ได้ อ ธิ บ ายแนวคิ ด เทคนิ ค การก้ า วไปสู่ ค วามเป็ นนั ก บิ น อาชี พ
ประกอบด้วย การมีทกั ษะฝี มือ วิจารณญาณในการตัดสิ นใจ วินยั สามัญสานึก และการตระหนักรู ้ในสถานการณ์
ซึ่ ง ความล้ม เหลวของนัก บิ นจะทาให้ เกิ ดความเสี ย หายอย่า งมากทั้งชี วิ ตและทรั พ ย์สิ น นัก บิ น ที่ มี คุณ สมบัติ
ครบถ้วนจะมีความเข้าใจในขีดความสามารถและขีดจากัดของตนเอง ทีม เครื่ องบิน สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
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กฎ ระเบียบข้อบังคับ ลักษณะองค์กร ความเสี่ ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบิน และ โทนี่ เคิร์น ได้ให้ความสาคัญกับ
การฝึ กศึกษาอบรมนักบินอย่างมาก ซึ่ งเป็ นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ งของการมีสรรรถนะนักบินที่ดี และได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ International Civil Aviation Organization (2013) ได้กาหนดมาตรฐานของสมรรถนะ
นักบินที่ดีในการทางาน ได้แก่ (1) การติดต่อสื่ อสาร เนื่องกิจกรรมการบินนั้นมีการติดต่อสื่ อสารระหว่างนักบิน
และหอบัง คับการบิ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารต้อ งได้รั บ ข้อ มู ล ที่ ถู กต้อ งครบถ้วนเพื่ อ ไม่ ให้เ กิ ด ความผิด พลาดใน
การบริ หารจัดการได้ และมีกรณี ศึกษาการเกิดอุบตั ิเหตุของอากาศยานที่ท่าอากาศยาน Tenerife ประเทศสเปน
(Tenerife information centre , 2020) ในวัน ที่ 27 มี น าคม พ.ศ. 2520 เมื่ อ เครื่ องบิ น โดยสารโบอิ ง 747 ของ
สายการบิ นแพนแอมและสายการบิ นเคแอลเอ็ม ชนกันบนทางวิ่งทาให้มีผูเ้ สี ยชี วิต 583 คน นับเป็ นอุบตั ิเ หตุ
ทางการบินที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การบิน จากการสื บสวนพบว่าสาเหตุหลักของอากาศยานอุบตั ิเหตุ คือ
ความผิดพลาดจากการติดต่อสื่ อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบิน โดยเที่ยวบินเคแอลเอ็มวิ่งขึ้นโดยยังไม่ได้
รั บอนุ ญาตจากหอบังคับการบิน เนื่ องจากความเข้าใจผิดของกัปตันเคแอลเอ็มว่าหอบังคับการบินอนุ ญาตให้
เครื่ องบินเคแอลเอ็มวิ่งขึ้นได้ ทาให้เครื่ องบินทั้งสองลาชนกันบนทางวิ่ง (2) ภาวะผูน้ า เนื่องกิจกรรมการบินนั้น
นักบินต้องมีภาวะผูน้ าในการปฎิบตั ิงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย (3) การทางานเป็ นทีม เนื่องกิจกรรมการบินนั้น
นักบินต้องทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในช่วงเวลาที่จากัดจึงต้องมีทกั ษะการทางานเป็ นทีมด้วย (4) การตัดสิ นใจ เนื่ อง
กิจกรรมการบินนั้นนักบินต้องมีกระบวนการตัดสิ นใจที่ถูกต้องหลังจากการได้รับข้อมูลมาเพื่อการปฎิบตั ิภารกิจ
ให้สาเร็ จด้วยความปลอดภัย แนวคิดของ โทนี่ เคิร์น (2552) กล่าวว่า จากประวัติศาสตร์ จะพบว่า นักบินที่ยิ่งใหญ่
มักจะมีคุณลักษณะและนิสัยที่เหมือนๆ กัน หรื อ บุคลิกภาพที่เหมือนกัน จากมาตรฐานขั้นตอนการสอบคัดเลือก
ของศิษย์การบินในการเข้าศึกษาที่โรงเรี ยนการบินนั้น ประกอบด้วย (1) การสอบข้อเขียน (2) ตรวจร่ างกายที่
สถาบันเวชศาสตร์การบิน (3) ตรวจจิตวิทยาการบิน เป็ นขั้นตอนที่สาคัญโดยการทดสอบด้านบุคลิกภาพบุคคลว่า
มีความเหมาะสมในลักษณะการทางานภายใต้ขอ้ จากัดต่างๆ ของอาชีพนักบินหรื อ ไม่ โดยบุคลิกภาพผูน้ าเป็ นสิ่ ง
ส าคัญ มาก และจากแนวคิ ด ของ คอสตาและแมคเคร (Costa and McCrea , 1992) ให้ ค วามส าคัญ ของการมี
บุคลิกภาพที่ดี กล่าวว่า ลักษณะของบุคคลมีการแสดงออกในสถานการณ์ที่เหมาะสม สร้างสัมพันธภาพที่ดีซ่ ึงช่วย
ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถกระทาสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมได้ดี และ
ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กรได้แก่ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง บุคลิกภาพแบบ
ยอมรับผูอ้ ื่น และบุคลิกภาพแบบมีสติ
การที่ นักศึ กษามี สมรรถนะนักบิ นและบุคลิ กภาพผูน้ านั้นสอดคล้องกับปรั ชญาของหลัก สู ตรวิ ท ยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน และการจัดการศึกษาเพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถเป็ นนักบินซึ่ งมี
ความเป็ นเลิศทางวิชาการควบคู่กบั คุณธรรมจริ ยธรรม การมีสมรรถนะนักบินในระดับสากลและการมีบุคลิกภาพ
ผูน้ าเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมากในการปฎิบตั ิงานด้านการบินเนื่องจากความผิดพลาดด้านการบินจะนาไปสู่ การเกิด
อากาศยานอุบตั ิหตุและทาให้มีมูลค่าความเสี ยหายอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงศึกษาบุคลิกภาพ
ผูน้ าที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึ กษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
การบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพผูน้ าและสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพผูน้ ากับสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
3. เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์ สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
การจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

3. สมมุติฐานการวิจัย
1. ตัวแปรพยากรณ์ บุคลิ กภาพผูน้ ามี ค วามสัม พันธ์ กับตัวแปรเกณฑ์สมรรถนะนักบิ นของนักศึ กษา
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การความปลอดภัย การบิ น วิ ท ยาลัย การบิ น และคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2. สมการพยากรณ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการ
ความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีองค์ประกอบเกี่ยวกับบุคลิกภาพผูน้ า

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrea , 1992)
และ ICAO (2013) แล้วนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
1.1 เพศ
1.2 ระดับการศึกษา
2. บุคคลิกภาพผู้นา
2.1 บุคคลิกภาพแบบแสดงออก
2.2 บุคคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
2.3 บุคคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ ื่น
2.4 บุคคลิกภาพแบบมีสติ

สมรรถนะนักบิน ประกอบด้วย
1. การติดต่อสื่ อสาร
2. ภาวะผูน้ า
3. การทางานเป็ นทีม
4. การตัดสิ นใจ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั นี้ใช้ระเบียบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบินวิทยาลัย
การบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ทุกระดับการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2562 จานวน 352 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึ กษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ทุกระดับการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2562 เป็ น
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ผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง ขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่างค านวณโดยใช้ท ฤษฏี Central Limit Theorem และใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จานวน 188 คน
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1.ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ บุคลิกภาพผูน้ า (Leadership Personality) ประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบ
แสดงออก (Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง (Openness) บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ ื่น (Agreeableness) และ
บุคลิกภาพแบบมีสติ (Conscientiousness)
2. ตัว แปรเกณฑ์ ได้แ ก่ สมรรถนะนักบิ น (Pilot Competency) ประกอบด้วย การติ ด ต่ อ สื่ อสาร
(Communication) ภาวะผูน้ า (Leadership) การทางานเป็ นทีม (Teamwork) และการตัดสิ นใจ (Decision Making)
5.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 บุ ค ลิ ก ภาพผู ้น า ประกอบด้ว ย (1) บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงออก (2) บุ ค ลิ ก ภาพแบบ
เปิ ดกว้า ง (3) บุ ค ลิ ก ภาพแบบยอมรั บ ผู ้อื่ น (4) บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี ส ติ และสมรรถนะนัก บิ น ประกอบด้ว ย
(1) การติดต่อสื่ อสาร (2) ภาวะผูน้ า (3) การทางานเป็ นทีม (4) การตัดสิ นใจ
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจัยนาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ และดาเนิ นการเก็บแบบสอบถาม โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาเป็ นจานวน 188 ฉบับ จากจานวนแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด 188 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
2. ผู ้วิ จัย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ กลับ คื น มา และตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล พบว่ า
แบบสอบถามทุกฉบับมีความสมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ท้งั หมด
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)
2. วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล บุ ค ลิ ก ภาพผู ้น ากับ สมรรถนะนั ก บิ น โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (x̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพผูน้ ากับสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การความปลอดภัย การบิ น วิ ท ยาลัย การบิ น และคมนาคม มหาวิ ท ยาลัย
ศรี ปทุมโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson´s Product Moment Correlation Coefficient)
4. วิเคราะห์บุคลิกภาพผูน้ าที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม สาหรับการสร้าง
สมการพยากรณ์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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6. สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการศึกษาบุคลิกภาพผูน้ าที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สรุ ปผลการวิจยั ตามสมมุติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
1.1 สมมุติฐานการวิจยั ที่ 1 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ คือ บุคลิกภาพ
แบบแสดงออก บุ คลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง บุ คลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ ื่น บุค ลิกภาพแบบมีสติ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับตัวแปรเกณฑ์สมรรถนะนักบิน ที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์
กับ สมรรถนะนัก บิ น จากมากไปน้อ ย (พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ) คื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี สติ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง บุคลิกภาพแบบแสดงออก และบุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ ื่น
1.2 สมมุติฐานการวิจยั ที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า ตัวแปรอิสระบุคลิกภาพแบบมี
สติและบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง สามารถนามาใช้ในการพยากรณ์ สมรรถนะนักบินได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ตามสมมุติฐานการวิจยั
สมมุติฐานการวิจัย
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐานการวิจยั ที่ 1
✓
สมมุติฐานการวิจยั ที่ 2
✓
2. สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
2.1.วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า
2.1.1 บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมและรายด้าน คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ด
กว้าง บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ ื่น บุคลิกภาพแบบมีสติ อยู่ในระดับมาก และเรี ย งลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อย คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง และบุคลิกภาพแบบยอมรับ
ผูอ้ ื่น
2.1.2 สมรรถนะนักบินภาพรวมและรายด้าน คือ การติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ า การทางานเป็ น
ที ม การตัด สิ น ใจ อยู่ ใ นระดับ มาก และเรี ยงล าดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากมากไปน้ อ ย คื อ การท างานเป็ นที ม
การติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ า และการตัดสิ นใจ
2.1.3 บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1-4 อยูใ่ นระดับมาก และเรี ยงลาดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อยของบุคลิกภาพผูน้ าภาพรวม คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 และ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
2.1.4 สมรรถนะนัก บิ น ภาพรวมของนัก ศึ ก ษาชั้นปี ที่ 1-4 อยู่ใ นระดับมาก และเรี ย งลาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยของสมรรถนะนักบินภาพรวม คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 นักศึกษาชั้น
ปี ที่ 2 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
2.2. วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า
2.2.1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กบั ตัวแปรเกณฑ์ที่มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง บุคลิกภาพ
แบบยอมรับผูอ้ ื่น บุคลิกภาพแบบมีสติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรเกณฑ์สมรรถนะนักบิน
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2.2.2 ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะนักบินจากมากไปน้อย (พิจารณาจากค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์) คือ บุคลิ กภาพแบบมี สติ บุคลิ กภาพแบบเปิ ดกว้าง บุคลิ กภาพแบบแสดงออก และ
บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ ื่น
2.3.วัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหู คูณแบบขั้นตอนระหว่างสมรรถนะนักบินกับตัวแปรพยากรณ์ โดย
ใช้วิธี Stepwise Multiple Regression Analysis พบว่า มีตวั แปรพยากรณ์เพียง 2 ตัวได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีสติ และ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง สามารถนามาใช้ในการพยากรณ์สมรรถนะนักบินได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยสามารถอธิ บายความแม่นยาในการพยากรณ์ของสมรรถนะนักบินได้ 54.8% (R2 = 0.548) และสามารถสร้าง
สมการถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์ ได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ ดังนี้
Yˆ = 1.466 + 0.332 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) + 0.302 (บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
^

= 0.452 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) + 0.375 (บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง)
จากสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน สรุ ปได้ว่า บุคลิกภาพแบบมีสติและบุคลิกภาพแบบ
เปิ ดกว้างส่ งผลต่อสมรรถนะนักบิน ร้อยละ 54.8 โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย (พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์
ความถดถอยมาตรฐาน) ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีสติ และบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
Z

7. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงประเด็นสาคัญและอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1.บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมและเป็ นรายด้านของนักศึ กษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ด
กว้าง บุคลิ กภาพแบบยอมรั บผูอ้ ื่น บุคลิ กภาพแบบมี สติ อยู่ในระดับมาก ซึ่ งมี ความแตกต่ างจากงานวิจยั ของ
ทศพร บรรจง (2554) พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ ื่น
บุคลิกภาพแบบมีสติ อยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงว่าวิทยาลัยการบินและคมนาคมมีการบริ หารจัดการการศึกษาให้
นักศึกษามี บุคลิกภาพที่ดี และจากผลการวิจยั พบว่า บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1-4 เรี ยงลาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยของบุคลิกภาพผูน้ าภาพรวม คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 นักศึกษาชั้นปี ที่
2 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 แสดงว่าเมื่อนักศึกษาเรี ยนในชั้นปี ที่สูงขึ้น วิทยาลัยการบินและคมนาคมมีการจัดกิจกรรม
การพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ าของนักศึกษาเพื่อให้เหมาะสมในการทางานในอุตสาหกรรมการบิน
2. สมรรถนะนักบินภาพรวมและเป็ นรายด้าน คือ การติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ า การทางานเป็ นทีม และ
การตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ (1) ปัญญาพล แข็งแอ (2552) พบว่า ระดับประสิ ทธิผลการทางานเป็ น
ที ม ของพนักงานอยู่ใ นระดับ มาก (2) อ านวย มี สมทรั พ ย์ (2553) พบว่ า การท างานเป็ นที ม ในภาพรวมและ
การสื่ อสารแบบเปิ ดอยู่ในระดับมาก (3) กรวิภา งามวุฒิวงศ์ (2559) พบว่า ภาวะผูน้ าและการติดต่อสื่ อสารอยู่ใน
ระดับมาก
สมรรถนะนักบินภาพรวมของนักศึกษาเรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยของสมรรถนะนักบิน คือ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 แสดงว่าเมื่อนักศึกษาเรี ยนในชั้นที่
สู งขึ้นสมรรถนะนักบินจะเพิ่มขึ้นจากการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการบินและคมนาคม ซึ่ งการปฎิบตั ิงานด้าน
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การบินนั้น ในตาแหน่งนักบินมีการคัดเลือกบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเข้าทางาน มีระบบการฝึ กบิน ให้ได้
ทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน และการทางานต่างๆ มี ระเบี ยบปฏิบตั ิ และขั้นตอนการดาเนิ นงานที่ชัดเจน มี การ
บริ หารความเสี่ ยงในการบิน

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ได้แก่
1. ควรให้ อ าจารย์ผูส้ อนสอนและจัด กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ ลัก ษณะของบุ ค ลิ ก ภาพแบบมี ส ติ แ ละ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
2. ควรให้อาจารย์ผสู ้ อนประเมินการพัฒนาของบุคลิกภาพแบบมีสติและบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
ของนักศึกษา
3. ควรกาหนดสมรรถนะนักบิ น ในด้านการติ ด ต่อ สื่ อ สาร ภาวะผูน้ า การท างานเป็ นที ม และ
การตัดสิ นใจ ให้เป็ นสมรรถนะหลักของนักศึกษาที่เรี ยนหลักสู ตรนี้
4.ควรให้อาจารย์ผูส้ อนสอนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะนักบิน ในด้านการติดต่อสื่ อสาร
ภาวะผูน้ า การทางานเป็ นทีม และการตัดสิ นใจ
5.ควรให้อาจารย์ผสู ้ อนประเมินการพัฒนาของสมรรถนะนักบิน ในด้านการติดต่อสื่ อสาร ภาวะ
ผูน้ า การทางานเป็ นทีม และการตัดสิ นใจของนักศึกษา
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การทาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของนักศึกษาหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม เพื่อเป็ นการนา
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนานักศึกษาให้มีพฤติกรรมความปลอดภัยและสามารถทางานในอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสื่ อการสอน เรื่ องการแยกประเภทขยะสาหรับนักเรี ยนอนุ บาล 2 และ 3 ของ
โรงเรี ยนวัดสี ลง้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างสื่ อการสอนเรื่ องการแยกประเภทขยะสาหรับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยน
วัดสี ลง้ (2) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน (3) ประเมินทักษะการใช้สื่อ
การสอนโดยการสังเกต และ (4) ศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนในการใช้สื่อการสอน ดาเนิ นการวิจัยโดย
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ
นักเรี ยนระดับอนุ บาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้ จานวน 16 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ สื่ อการสอนเรื่ อง
การแยกประเภทขยะ แบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบประเมิ นทักษะการแยกขยะโดยการสั ง เกต
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน สถิติที่ใช้ในการวิจยั ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test dependent (Pair t-test)
ผลการวิจยั พบว่า (1) สื่ อการสอนที่พฒั นาขึ้นเป็ นสื่ อจาลองประเภทถังขยะจาลอง 4 ประเภทที่มีลกั ษณะ
เสมือนของจริ ง มีภาพบรรยายลักษณะของประเภทของถังขยะเพื่อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และแยกประเภทขยะ
ได้ถู กต้อ ง (2) นักเรี ย นที่ เ รี ย นจากสื่ อ การสอนเรื่ อ งการแยกประเภทขยะสาหรั บผูเ้ รี ย นในโรงเรี ย นวั ดสี ล้ง
มีคะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (3) ผลการประเมินทักษะ
การใช้สื่อการสอน นักเรี ยนที่สามารถแยกประเภทขยะได้ถูกต้องจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.50 นักเรี ยนที่
แยกประเภทขยะไม่ถูกต้องจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และ (4) นักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้
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มีความพึงพอใจในสื่ อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทขยะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 81.25 มีความพึงพอใจปานกลาง 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75
คาสาคัญ: การพัฒนาสื่ อการสอน ผลการเรี ยนรู ้ ทักษะการเรี ยนรู ้

ABSTRACT
The objectives of research were 1) to develop teaching media in waste separation for kindergarten
students at Wat Seelong School 2) to compare learning outcome of students before and after using teaching media
3) to evaluate learning skill after using teaching media and 4) to study students’ satisfaction by using teaching
media in waste separation for students. Population were used 16 students from Kindergarten 2 and 3 students at
Wat Seelong School. Research instruments were used teaching media in waste separation, Pretest Posttest,
evaluation form, Satisfaction questionnaire in teaching media. Statistical of analyze were used frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test dependent
The result of research found that 1) teaching media was developed with virtual reality in waste
separation describe 4 types of waste separation, students could learn and correct separate waste. 2) Students could
learn with teaching media in waste separation at Wat Seelong School getting score posttest higher than pretest at
significant .05 level. 3) Evaluation skill of student from teaching media that 14 students could correct separate
waste 87.50% and 2 students could wrong separate waste 12.50% 4) 13 students in kindergarten 2 and 3 at
Wat Seelong School have satisfaction about teaching media in waste separation at high level 81.25% and 3
students at moderate level 18.75%
Keywords: Teaching media development, learning outcome, learning skill

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั ขยะเป็ นปั ญหาหนึ่ งของโรงเรี ยนวัดสี ลง้ ด้วยบริ เวณโรงเรี ยน อาคารเรี ยน มีขยะจานวนมาก
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ทิ้งขยะไม่ลงถัง และทิ้งขยะไม่ตรงกับประเภทของถังขยะ ซึ่ งโรงเรี ยนมีถงั ขยะหลาย
ประเภท เพื่อใช้ในการแยกประเภทของขยะ แต่นักเรี ยนส่ วนใหญ่ก็ยงั ทิ้งขยะปะปนกัน ทั้งที่ มีถงั ขยะแยกสี
แยกประเภทของขยะอยู่ในบริ เวณโรงเรี ยน นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวกันทั้งหมด ผูว้ ิจยั จึงมี
แนวคิดจัดทาสื่ อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทของขยะ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาการทิ้งขยะผิดประเภทโดยการใช้
สื่ อการสอนกับนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้ เพื่อปลูกฝังการเรี ยนรู ้วิธีการแยกประเภทของ
ขยะตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาล สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้กล่าวว่าเด็กวัย 3 - 6 ปี เป็ นวัยที่เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นและจากสิ่ งรอบตัว เด็กวัยนี้จึงชอบเล่นเป็ นกลุ่มมากกว่าการเล่นคนเดียวต้องการตัวแบบด้าน
สังคมและจริ ยธรรมเพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น จึงควรส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมที่
เหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กมีพฒั นาการสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ศิริพร
เลิศพันธ์ (2548) สาหรับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยนั้นสามารถ
ทาได้หลายวิธี เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การทางานหรื อเล่นเป็ นกลุ่ม การเล่นเกมส์ การแสดงละครต่าง ๆ
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่ อการสอนเรื่ องการแยกประเภทขยะสาหรับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนวัดสี ลง้
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ
สาหรับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนวัดสี ลง้
3. เพื่อประเมินทักษะการใช้สื่อการสอนโดยการสังเกต การแยกประเภทขยะ สาหรับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยน
วัดสี ลง้
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ สาหรับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยน
วัดสี ลง้

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม
- ผลการเรี ยนรู้นกั เรี ยนระดับชั้น
อนุ บาล 2 และ 3 ที่เรี ยนด้วยสื่ อ
การสอน เรื่ องการแยกประเภท
ของขยะ
- ทัก ษะการแยกประเภทขยะ
และ
-ความพึงพอใจในการใช้สื่อการ
สอนเรื่ อง การแยกประเภทของ
ขยะ

ตัวแปรต้น
สื่อการสอนประเภท
อุปกรณ์ถงั ขยะจาลอง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน เรื่ อง การแยกประเภทของขยะ ของนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาล 2 และ 3
ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทของขยะ มีผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. ทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เรื่ องการแยกประเภทของขยะ ของนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาล 2 และ 3
ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทของขยะ ผลการประเมินทักษะมากกว่าร้อยละ หรื อ 80
3. หลังการเรี ยนรู ้จากการใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ นักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3
มีความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนอยูใ่ นระดับมาก

4. วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือวิจัย Instrument
1. สื่ อการสอน Teaching Media เรื่ อง การแยกประเภทขยะ ลักษณะบัตรคา หาค่า IOC โดยผูเ้ ชียวชาญ 3
ท่าน มีค่า IOC เกิน 0.5
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2. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ Learning Test เรื่ อง การแยกประเภทขยะ” แบบหลายตัวเลือก จานวน
10 ข้อ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น หาค่า IOC โดยผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้มีค่า IOC เกิน 0.5 ทุกข้อ
3. แบบสังเกตทักษะการเรี ยนรู ้ learning skill evaluation form เรื่ อง การแยกประเภทขยะ เป็ นแบบทักษะ
การปฏิบตั ิการแยกขยะ หาค่า IOC โดยผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC เกิน 0.5
4. แบบสอบถามความพึ งพอใจในการใช้สื่อ การสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ แบบ rating scale
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน 1. ข้อมูลพื้นฐาน คือ อายุ ระดับชั้น 2. ระดับความพึงพอใจ คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจปาน
กลาง พึงพอใจน้อย โดยใช้รูปภาพประกอบระดับความพึงพอใจ หาค่า IOC โดยผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่านแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีค่า IOC เกิน 0.5 ทุกข้อ
สถิติที่ใช้ ในการวิจัย (Research statistic)
สถิติพื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอ้างอิง t-test dependent (Pair t-test)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสื่ อการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนวัดสี ลง้ หัวข้อ พัฒนาสื่ อการสอน
เรื่ อง การแยกประเภทขยะ สาหรับนักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3 มีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมีการจัดทาสื่ อการสอนเรื่ องการแยกประเภทขยะ
1.1 ศึ กษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้องกับการจัด ประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ เพื่อ
เสริ มสร้างทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
1.2 ศึ กษาแนวทางการพัฒนาสื่ อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทขยะสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อต่อยอด
โครงการขยะมหัศจรรย์ ที่โรงเรี ยนได้เคยจัดกิจกรรมไว้
ขั้นที่ 2 นาแนวทางในการพัฒนาสื่ อการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้ศึกษาจากขั้นที่ 1 มาพัฒนาสื่ อการ
สอนเรื่ อง การแยกประเภทขยะสาหรับนักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3
ขั้นที่ 3 นาสื่ อการสอนเรื่ องการแยกประเภทขยะ ไปปรึ กษาครู หวั หน้าระดับชั้นอนุบาล
ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ นักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จานวน 16 คน ปี การศึกษา 2562
วิธีการดาเนินการทดลอง
ขั้นที่ 1 ผูว้ ิจยั สอบถามปั ญหากับครู ประจาชั้นอนุบาล โรงเรี ยนวัดสี ลง้ ครู แจ้งว่าทางโรงเรี ยนได้จดั ทา
โครงการ ขยะมหัศจรรย์ เพื่อสอนนักเรี ยนให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ และแยกขยะให้ถูกประเภท แต่การจัดโครงการนั้นยัง
มีปัญหาในเรื่ องขาดสื่ อการสอนเรื่ องการแยกประเภทขยะ สาหรับนักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3
ขั้นที่ 2 ผูว้ ิจัยทราบปั ญหาจากครู ประจาชั้น อนุ บาลแล้ว ได้ศึ กษาข้อ มูล การพัฒนาสื่ อการสอนเรื่ อ ง
การแยกประเภทขยะ ที่มีความเหมาะสมสาหรับนักเรี ยนระดับอนุบาล
ขั้นที่ 3 ผูว้ ิจยั พัฒนาสื่ อการสอนเรื่ องการแยกประเภทขยะ โดยการใช้สื่อการสอน Teaching Media เรื่ อง
การแยกประเภทขยะ โดยจัดทาอุปกรณ์ถงั ขยะจาลอง และขยะจาลอง
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ขั้นที่ 4 ผูว้ ิจยั ได้นาสื่ อที่พฒั นาแล้วไปดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3
โรงเรี ยนวัดสี ลง้ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
1. จัดทาแผนการเรี ยนรู ้เรื่ อง การแยกประเภทขยะ
2. ทาการทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ
3. ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อที่พฒั นาแล้ว สื่ อ Teaching Media เรื่ อง การแยก
ประเภทขยะ โดยมีอปุ กรณ์ถงั ขยะจาลอง และขยะจาลอง
4. ให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิการแยกประเภทของขยะในสถานการณ์จาลองจากสื่ อที่เตรี ยมไว้ โดยครู จะ
ประเมินทักษะการใช้สื่อการสอนโดยการสังเกต
5. หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิกบั สถานการณ์จริ ง โดยการช่วยกันเก็บขยะบริ เวณรอบ
โรงเรี ยนและนาไปทิง้ ในถังขยะแต่ละประเภท (ถังขยะจริ ง) โดยมีครู สังเกตดูการปฏิบตั ิและให้คาแนะนานักเรี ยน
6. เมื่อนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิท้งั ในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริ ง หลังจากนั้นครู ให้นกั เรี ยน
ประดิษฐ์กรอบรู ปจากไม้ไอศกรี ม ที่ใช้แล้วเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
7. ทาการทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ
ขั้นที่ 5 นักเรี ยนประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนจากสื่ อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะผ่านระบบ
Google form
ขั้นที่ 6 สรุ ปผลการใช้สื่อการสอนเรื่ องการแยกประเภทขยะ สาหรับนักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3

ภาพที่ 1-2 การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทขยะ
สาหรับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนวัดสี ลง้ สาหรับนักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย การพัฒนาสื่ อการสอน เรื่ องการแยกประเภทขยะสาหรั บนักเรี ยนอนุ บาล 2 และ 3 ของ
โรงเรี ยนวัดสี ลง้ ประกอบด้วย 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาสื่ อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทขยะสาหรับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนวัดสี ลง้ สาหรับ
นักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3
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ภาพที่ 3-4 สื่ อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะสาหรับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนวัดสี ลง้
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาสื่ อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทขยะ โดยใช้สื่อจาลองประเภทถังขยะจาลอง 4 ประเภท
ที่ มีลกั ษณะเสมื อนของจริ งมี ภาพบรรยายลักษณะของประเภทของถังขยะเพื่อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และแยก
ประเภทขยะได้ถูกต้อง
ตอนที่ 2 ผลเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภท
ขยะ สาหรับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนวัดสี ลง้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบคะแนนความรู ้เรื่ อง การแยกประเภทขยะ ก่อนเรี ยน และ หลังเรี ยนของนักเรี ยนระดับชั้น
อนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่ อ
น้องดร๊ าฟ
น้องเตอร์
น้องอิคิวซัง
น้องเบส
น้องฟี โน่
น้องเติล้
น้องกัน
น้องเต๋ า
น้องเมฆ
น้องณิชา
น้องปาล์ม
น้องไอด้า
น้องนาว
น้องเบีย
น้องข้าวหอม
น้องพลอย

คะแนนก่อนเรียน
4
5
1
5
6
1
2
2
3
5
4
4
1
2
4
3

คะแนนหลังเรียน
6
7
6
2
8
8
8
8
5
6
8
6
3
8
8
8

จากตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนน ความรู ้เรื่ อง การแยกประเภทขยะ หลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อน
เรี ยน ร้อยละ 90 ของนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้ ที่เรี ยนด้วยสื่ อการสอน เรื่ อง การแยก
ประเภทขยะ
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน และ หลังเรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3
โรงเรี ยนวัดสี ลง้
ประชากร
ทดสอบก่อนเรี ยน
ทดสอบหลังเรี ยน

N
16
16

̅
𝐗
3.25
6.56

S.D.
1.612
1.896

t
5.199*

Sig
0.000

จากตาราง 2 พบว่าผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เรื่ อง การแยกประเภทของขยะ ของนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล
2 และ 3 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทของขยะ มีผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 3 การประเมินทักษะการใช้สื่อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทขยะ โดยการสังเกตสาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้

ภาพที่ 5-6 ทักษะการแยกขยะจากการปฏิบตั ิจริ ง
ตารางที่ 3 ผลประเมินทักษะการแยกขยะ จากการใช้สื่อการสอนโดยการสังเกต จากการปฏิบตั ิจริ ง เรื่ อง การแยก
ประเภทขยะ นักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่ อ
น้องดร๊ าฟ
น้องเตอร์
น้องอิคิวซัง
น้องเบส
น้องฟี โน่
น้องเติ้ล
น้องกัน
น้องเต๋ า
น้องเมฆ
น้องณิชา
น้องปาล์ม
น้องไอด้า
น้องนาว
น้องเบีย
น้องข้าวหอม
น้องพลอย

ปฏิบัติการทิ้งขยะถูก
/
/
/

ปฏิบัติการทิ้งขยะผิด

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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จากตาราง 3 แสดงว่าผลประเมิ นทักษะการใช้สื่อการสอนโดยการสังเกตมี นักเรี ยนที่ สามารถแยก
ประเภทขยะได้ถูกต้องจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.50 นักเรี ยนที่แยกประเภทขยะไม่ถูกต้องจานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.50
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ สาหรั บนักเรี ยนระดับชั้น
อนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อกสารสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ สาหรับนักเรี ยนชั้นอนุมบาล
2 และอนุบาล 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้ ด้วยการใช้แบบสอบถามจากนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
ควำมพึงพอใจในกำรใช้สื่อกำรสอนเรื่องกำรแยกประเภทขยะ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบำล 2 และ 3 โรงเรียนวัดสีล้ง
100
50
0

81.25
13 3 0

18.75 2

จำนวน(คน)

ร้อยละ(%)

ควำมพึงพอใจมำก

ควำมพึงพอใจปำนกลำง

ควำมพึงพอใจน้อย

แผนภาพที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนเรื่ องการแยกประเภทขยะ
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้
จากแผนภาพที่ 2 พบว่านักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้ มีความพึงพอใจในสื่ อการสอนเรื่ อง
การแยกประเภทขยะ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.25 และพึงพอใจปานกลาง จานวน
3 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75

5. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษา การพัฒนาสื่ อการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนวัดสี ลง้
หัวข้อ พัฒนาสื่ อการสอนเรื่ องการแยกประเภทขยะสาหรั บนักเรี ยนอนุ บ าล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ล้ง สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สื่ อการสอนที่พฒั นาขึ้นเป็ นสื่ อจาลองประเภทถังขยะจาลอง 4 ประเภทที่มีลกั ษณะเสมือนของจริ งมี
ภาพบรรยายลักษณะของประเภทของถังขยะเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และแยกประเภทขยะได้ถูกต้อง และขยะ
จาลองที่นามาใช้เป็ นสื่ อการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภท
ขยะ สาหรับนักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้ พบว่ามีผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. ผลการประเมินทักษะการใช้สื่อการสอนโดยการสังเกตนักเรี ยนมีทกั ษะในการแยกประเภทของขยะ
ทั้ง 4 ประเภทได้ถู ก ต้อ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 87.50 จากการปฏิ บัติ ก ารแยกขยะจริ ง ในสถานการณ์ จ าลอง และ
สถานการณ์จริ ง
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ นักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 81.25

6. อภิปรายผล
1. การพัฒนาสื่ อการสอนเรื่ อง การแยกประเภทขยะ สาหรับนักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้
จากการใช้สื่อจัดการเรี ยนการสอนพบว่า สื่ อการสอนที่พฒั นาขึ้นเป็ นสื่ อจาลองประเภทถังขยะจาลอง 4 ประเภทที่
มีลกั ษณะเสมือนของจริ งมีภาพบรรยายลักษณะของประเภทของถังขยะเพื่อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และแยกประเภท
ขยะได้ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระเทพสุ รีย ์ จันขาว (2563:1-18) ซึ่ งได้พฒั นาออกแบบและประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ อง “ การจัดการขยะมูลฝอย” โดยมีเครื่ องมือในการถ่ายทอด
เนื้อหาและสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ คือ เกม สื่ อมัลติมีเดีย และการบรรยาย ซึ่ งผลการประเมินพบว่า แผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ จากแผนสามารถสร้างทักษะ
ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสาหรับเด็ก มากกว่านั้นการทางานเป็ นกลุ่มยังช่ วยให้เด็กรู ้จกั ช่ วยเหลือ
เกื้อกูลกัน จนทาให้บรรลุเป้าหมายของการเรี ยนรู ้
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภท
ขยะ สาหรับนักเรี ยนอนุ บาล 2 และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้ พบว่าผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน มีค่าสู งกว่าผล
การเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรกต ธัชศฤงคารสกุล
(2555:394-411)ที่ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องดนตรี จีนบางหลวง ก่อนเรี ยนกับ
หลังเรี ยน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลจากการประเมินทักษะการใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ สาหรับนักเรี ยนอนุ บาล 2
และ 3 โรงเรี ยนวัดสี ลง้ ทั้งนี้ประเมินจากการสังเกตของครู ผสู ้ อน จะพบว่าผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแยกประเภทของ
ขยะ ทั้ง 4 ประเภทได้ถูกต้อง ทั้งนี้ การประเมินจากการสังเกต จะพบว่าผูเ้ รี ยนมีทกั ษะสามารถที่จะทิ้งขยะ และ
แยกขยะลงถังได้ถูกต้องตามประเภทของขยะ ร้อยละ 87.50 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจมาภรณ์ วงษ์สิน
(2553:128-148)ที่ศึกษาเรื่ อง ผลของการจัดกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิดการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิเพื่อส่งเสริ มการจัดการขยะในครัวเรื อนของกลุ่มแม่บา้ น ได้มีการลงมือปฏิบตั ิแยกขยะ ซึ่งจะทาให้เห็น
ภาพของการจัดการขยะชัดเจนมากขึ้น
4. ผลการสอบถามความพึงพอใจ นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 81.25 ใน
การใช้สื่อการสอน เรื่ อง การแยกประเภทขยะ และมีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ น้ าฝน คูเจริ ญไพศาลและคณะ (2561:116-132) ที่ได้ทาวิจยั ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ อง
ขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรี ยนมีผลระดับความพึงพอใจมากต่อการเรี ยนด้วยชุดกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรม
อาจมีความท้าทาย และนักเรี ยนยังได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และสนุกกับการเรี ยนรู ้
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7. ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้มีการใช้สื่อการสอน สาหรับนักเรี ยนอนุบาล ที่มีลกั ษณะเสมือนของจริ งมี
ภาพบรรยาย ได้แก่ ลักษณะของประเภทของถังขยะ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และแยกประเภทขยะได้ถูกต้อง
2. ครู ควรออกแบบการสอนหลังการใช้สื่อการสอนเสมือนจริ ง ให้มีการประเมินทักษะจากของจริ ง
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเชื่อมโยงความรู ้สู่การปฏิบตั ิจริ งได้
3. ครู ควรเลือกใช้เครื่ องมือในการวิจยั ที่เหมาะสมกับระดับของเด็ก หากเป็ นเด็ กเล็ก ระดับอนุบาลควร
ใช้เครื่ องมือที่เป็ นลักษณะภาพแทนตัวอักษร
ข้ อเสนอในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผ่านเกมในการแยกขยะเพื่ อสร้ างความสนุ กและทักษะให้กับ
นักเรี ยน และเพิ่มการวิเคราะห์หาสาเหตุสาหรับนักเรี ยนที่ยงั ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
2. ควรพัฒนาสื่ อการสอนในเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งเสริ มพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิที่เชื่อมโยง
กับชีวิตประจาวัน
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การศึกษาผลการเรียนรู้ การป้องกันภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ มาตรฐานและโรคอ้วน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (2) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังการทากิจกรรม
เรื่ องการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (3) ศึกษาความพึงพอใจ
เรื่ องการป้ องกันภาวะน้ าหนักเกิ นเกณฑ์ม าตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เครื่ องมื อวิจัยเป็ น
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่
หน่วยโรคระบบการหายใจและวัณโรค โรงพยาบาลศิริราช จานวน 14 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (x̅)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test
ผลการศึ กษาวิจัย พบว่า (1) ได้พฒ
ั นากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องการป้ องกันภาวะน้ าหนักเกิ นเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน ผ่าน 5 กิ จ กรรม ประกอบด้วย 1) ร่ วมคิ ด วิ เคราะห์ “ตุ้ยนุ้ย
เกินพิกดั นะน้องนะ” 2) คิด จับคู่ แลกเปลี่ยน “จับคู่ เรี ยนรู ้ แคลอรี่ ” 3) น้ าปั่ น healthy เพื่อสุ ขภาพดีชีวีสดใส
4) อักษรไขว้ ลดพุงย้อย 5) Exercise ไว้ลายความอ้วน จากกิจกรรมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับความรู ้เกี่ยวกับการดูแล
ป้องกันสุ ขภาพจากภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน (2) ผลการเรี ยนรู ้เรื่ อง การศึกษาการป้องกัน
ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อน
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดั บ .05 (3) ผลการศึ กษาความพึงพอใจ ของการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ อง การศึกษาการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็ น
ฐาน อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วน
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ABSTRACT
The objectives of this research were: (1) to study the learning management of prevention of overweight
and obesity by activity based learning , (2) to compare the learning outcome between before and after learning
on the topic of “Prevention of Overweight and Obesity by Activity based learning”, and (3) to study the
satisfaction of prevention of overweight and obesity by activity based learning. The target group consisted of 14
officials of the Division of Respiratory disease and Tuberculosis in Siriraj hospital. The research tools were used
as an objective test before and after learning and an online questionnaire for the satisfaction. Data analysis were
used mean, standard deviation and Wilcoxon Signed Ranks Test.
The results showed that: (1) develop learning activities on the topic of “Prevention of Overweight and
Obesity by Activity based learning” from 5 activities which consisted of 1) Brainstorm “Chubby overweight,
darling”, 2) Thinking and sharing pair “Learning calorie”, 3) Smoothies healthy for fresh life, 4) Crossword
“Break down belly” and 5) Exercise versus against fat from these activities everyone deserve knowledge how to
prevent of overweight and obesity, (2) the learning outcome in Prevention of Overweight and Obesity after
learning management was higher than before learning at statistical significance at a level of .05, and (3) the
satisfaction in a study of prevention of overweight and obesity by activity based learning was at a high level.
Keywords: Learning Activities, Activity Based Learning, Prevention Of Overweight And Obesity

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั จากรายงานสถานการณ์ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วนขององค์การอนามัยโลก
พบว่ามีประชากรโลกที่เข้าข่ายภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานถึง 1.9 พันล้านคน และมีภาวะโรคอ้วน 650 ล้าน
คน (WHO, 2020) โดยให้นิยามของภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์คือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index :BMI) เท่ากับ
หรื อมากกว่า 25 kg/m² และภาวะอ้วนที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 kg/m² ขึ้นไป
สาหรับในประเทศไทยจากการสารวจสุ ขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่ างกาย ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2557)
พบว่าความชุกของภาวะอ้วน (BMI≥25 kg/m²) ในประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปร้อยละ 37.5 (ผูช้ ายร้อยละ 32.9
และผูห้ ญิงร้อยละ 41.8) ความชุกของภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว≥90 ซม. ในชายและ ≥80 ซม. ในผูห้ ญิง) มีร้อยละ
26.0 ในผูช้ าย และร้อยละ 51.3 ในผูห้ ญิง เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการสารวจ ครั้งที่ 4 (สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข,
2554) เมื่อปี 2552 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI≥25 kg/m²) มีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในผูห้ ญิง
ความชุกเพิ่มจากร้อยละ 40.7 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 41.8 ในปี 2557 ส่วนในผูช้ ายเพิ่มจากร้อยละ 28.4 เป็ นร้อยละ
32.9 ในการสารวจปั จจุบนั ภาวะอ้วนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในผูห้ ญิงร้อยละ 45 และผูช้ ายร้อยละ 18.6
ในปี 2552 เพิ่มเป็ นร้อยละ 51.3 และ 26.0 ในปี 2557 ตามลาดับ (สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข, 2559)
สาเหตุของภาวะน้ าหนักเกิ นเกณฑ์มาตรฐานและภาวะโรคอ้วน อาจเกิ ดได้หลายปั จจัย โดยเฉพาะ
ทางด้านพฤติกรรมเสี่ ยง เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีคาร์ โบไฮเดรต น้ าตาลมากเกินไป การรับประทาน
อาหารจาพวกฟาสต์ฟู้ดบ่อย และขาดการออกกาลังกาย แม้จะมีการป้องกันหลากหลายวิธี แต่ผคู ้ นยังไม่ตระหนัก
ถึงภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและความอันตรายของโรคอ้วน ซึ่ งสามารถนาไปสู่ การเกิดโรคมากมาย อาทิ
โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจ เป็ นต้น แล้วยังมีผลต่อสุ ขภาพจิตด้วย อาจก่อให้เกิด
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โรคซึ ม เศร้ า นอกจากนั้นประเทศไทยยัง มี ผลกระทบของภาวะโรคอ้ว นต่อ เศรษฐกิ จ คิ ด เป็ น 27,000-51,000
ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2559 จนมาถึงปัจจุบนั (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กลุ่มพัฒนาส่งเสริ มสุ ขภาพวัยทางาน, 2562)
ดังนั้น การเรี ยนรู ้ที่จะนาความรู ้มาดูแลและป้องกันตัวให้ห่างไกลจากภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
และภาวะโรคอ้วนจึงสาคัญ เพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นตามมา อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่ างกาย
จากสถานการณ์ ดังกล่าวผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงโทษของการเกิดภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและ
โรคอ้วน จึงสนใจทาวิจยั ในหัวข้อ “การป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรม
เป็ นฐาน” เพราะการจัดการเรี ยนรู ้มีหลากหลายรู ปแบบด้วยกัน แต่รูปแบบไหนจะเหมาะสมในการเรี ยนรู ้และ
ทันสมัยทันเหตุการณ์ในปั จจุบนั แล้วส่ งผลทาให้ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอยู่ระดับดี ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอน
ณ เวลานี้ ยังไม่สามารถจูงใจให้คนหันมาป้องกันตัวจากภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์และโรคอ้วนได้ดีเท่าที่ควร จึง
ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบใช้กิจกรรมเป็ นฐานที่มีวตั ถุประสงค์กระตุน้ การเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนสามารถ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางในการดาเนินกระบวนการเรี ยนรู ้ ลดบทบาทผูส้ อน เน้น
ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะความคิด การอ่าน เขียน อภิปราย ผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรม รวมถึงการได้ฝึกการทางานเป็ น
กลุ่มและความเป็ นผูน้ าที่ดี โดยผูส้ อนต้องทาการสังเกตและทดลองเพื่อหารู ปแบบของกิจกรรมที่จะกระตุน้ ให้คน
เกิดความสนใจและใส่ ใจในสุ ขภาพของตนเอง อีกทั้งยังศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง เพื่อนาไปพัฒนาใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไป
กลุ่มเป้ าหมาย ได้เลื อกกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ มาเป็ นกลุ่มทดลองในงานวิจยั เนื่ องจากเป็ นกลุ่ม
บุคคลที่ทางานใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย ซึ่งหลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมแล้ว บุคคลเหล่านี้จะเป็ นผูท้ ี่แนะนาและเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีเกี่ยวกับผูท้ ี่มีปัญหาภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วนได้
สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ ได้คน้ คว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากเอกสารงานวิจยั โดยจะจัด
กิจกรรมให้ความรู ้ดา้ นการบริ โภคอาหาร ด้านการดูแลสุ ขภาพให้ห่างไกลจากภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
และโรคอ้วน รวมถึงได้เพิ่มความสนุกสนานโดยนาเกมเข้ามาใช้ เพื่อฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ในภาพรวม ทั้งนี้
การออกแบบกิจกรรมได้ใช้ ADDIE MODEL ซึ่งเป็ นโมเดลการออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอน มาออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งแบบจาลองนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา นาไปใช้ และประเมินผล เพื่อ
นามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดที่มีความยืดหยุน่ และสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้และตอบสนองต่อศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) ศึกษาผลการเรี ยนรู ้เรื่ องการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรม
เป็ นฐาน
(2) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังการทากิจกรรม เรื่ องการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
(3) ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน
โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการออกแบบการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดของ ADDIE MODEL ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
2. ขั้นการออกแบบ (Design)
3. ขั้นการพัฒนา (Development)
4.ขั้นการนาไปใช้ (Implementation)
5.ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
เรื่ อง
การป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวแปรตาม
ผลการเรี ยนรู ้
และ
ผลความพึงพอใจ
เรื่ อง
การป้องกันภาวะน้ าหนัก
เกินเกณฑ์มาตรฐาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้เรื่ องการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรม
เป็ นฐาน หลังเข้าร่ วมกิจกรรมสู งกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิ จัย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental Research) ด าเนิ น การทดลองตามแบบ
แผนการวิ จัย One Group Pretest-Posttest Design (Fitz-Gibbon, 1987) เพื่ อ ศึ กษาผลการเรี ยนรู ้ แ ละผลความพึง
พอใจ เรื่ องการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน ของเจ้าหน้าที่หน่วยโรคระบบการหายใจ
และวัณโรค โรงพยาบาลศิริราช
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มที่ศึกษาใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่หน่วยโรคระบบการหายใจและวัณโรค โรงพยาบาล
ศิริราช จานวน 14 คน จากหน่วยตรวจวัดสมรรถภาพปอด จานวน 5 คน หน่วยบริ บาลการหายใจ จานวน 7 คน
และหน่วยวิจยั จานวน 2 คน เข้าร่ วมด้วยความสมัครใจ
4.3 เครื่ องมือวิจัย
1) ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง การป้ อ งกัน ภาวะน้ า หนัก เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานและโรคอ้ว น
(นวัตกรรม) ซึ่งมี 5 กิจกรรม
2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ
และการป้ องกันภาวะน้ าหนักเกิ นเกณฑ์ม าตรฐาน จานวน 10 ข้อ 4 ตัวเลื อก นามาหาคุณภาพ ประกอบด้วย
ความยากง่าย อานาจจาแนก ความเที่ยงตรง และความเชื่อมัน่
3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การป้ องกันภาวะ
น้ า หนัก เกิ น เกณฑ์ม าตรฐานและโรคอ้ว น โดยแบบสอบถามมี ท้ ัง หมด 9 ข้อ ลักษณะของค าถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่สาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรค โรงพยาบาล
ศิริราช จานวน 14 คน ซึ่งได้มาจากการใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection)
5.2 ในการเก็บข้อมูลก่ อนเรี ยนใช้แบบทดสอบ เกี่ ยวกับการดู แลสุ ขภาพและการป้ องกัน ภาวะ
น้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน มีจานวนทั้งหมด 10 ข้อ 4 ตัวเลือก
5.3 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 5 กิจกรรม ดังนี้
5.3.1 ร่ วมคิดวิเคราะห์ “ตุย้ นุย้ เกินพิกดั นะน้องนะ”
5.3.2 คิด จับคู่ แลกเปลี่ยน “จับคู่ เรี ยนรู ้ แคลอรี่ ”
5.3.3 น้ าปั่น healthy เพื่อสุ ขภาพดีชีวีสดใส
5.3.4 อักษรไขว้ ลดพุงย้อย
5.3.5 Exercise ไว้ลายความอ้วน
5.4 เก็บข้อมูลหลังการเรี ยนรู ้ โดยใช้ขอ้ สอบชุดเดิม
5.5 เก็บแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ผ่าน google form
5.3 ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
5.4 สรุ ปผลการวิจยั ตามลาดับ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั
สถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ใช้ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (x̅) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ โดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบความพึงพอใจ
สถิติในการวิเคราะห์ ใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นต้น

5. สรุปผลการวิจัย
1. ได้พฒั นากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน ผ่าน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ร่ วมคิดวิเคราะห์ “ตุย้ นุ้ย เกินพิกดั นะน้องนะ” 2) คิด จับคู่
แลกเปลี่ยน “จับคู่ เรี ยนรู ้ แคลอรี่ ” 3) น้ าปั่ น healthy เพื่อสุ ขภาพดีชีวีสดใส 4) อักษรไขว้ลดพุงย้อย 5) Exercise
ไว้ลายความอ้วน จากกิจกรรมผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพให้ห่างไกลจากภาวะน้ าหนัก
เกิ น เกณฑ์ม าตรฐานและโรคอ้วน และสามารถน าไปใช้ใ นการเลื อ กรั บประทานอาหาร การออกกาลัง กาย
ในชีวิตประจาวันได้ ทั้งยังสามารถนาความรู ้ไปเผยแพร่ กบั สมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรี ยนรู ้การป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน
ร่ วมคิดวิเคราะห์
กิจกรรมขั้นตอน
“ตุ้ยนุ้ย เกินพิกัด
นะน้ องนะ”
1) ขั้นการวิเคราะห์ การวางแผนกิจกรรม
(Analysis)
มีการนาเข้า กิจกรรม
โดยให้คาถามใน
การเปิ ดประเด็น และ
อธิบายวิธีการทา
แผนผังความคิด
เพื่อตอบคาถาม
2) ขั้นการออกแบบ ให้คน้ คว้าหาคาตอบ
(Design)
ใน google search
และนามาอธิบาย
คาตอบโดยใช้
แผนผังความคิด
จากนั้นให้นาเสนอ
เป็ นกลุ่ม

3) ขั้นการพัฒนา
(Development)

คิด จับคู่ แลกเปลี่ยน
“จับคู่ เรียนรู้
แคลอรี่”
การวางแผนกิจกรรม
มีการนาเข้า กิจกรรม
โดยการให้คาถาม
ปลายเปิ ดว่า อาหาร
ชนิดใดมีพลังงานต่า
บ้าง
ให้คานวณค่า BMR
ของตนเอง และจัด
อาหารในแต่ละวัน
โดยให้มีอาหาร
พลังงานต่าอยูใ่ น
รายการอาหารด้วย

น้าปั่น healthy
เพื่อสุ ขภาพดีชีวี
สดใส
การวางแผน
กิจกรรม มีการนาเข้า
กิจกรรมโดยถามว่า
เคยรับประทานสูตร
น้ าปั่น อะไรบ้าง

บรรยายประโยชน์
ของน้ าปั่ นแต่ละ
ชนิด และให้ผูเ้ รี ยน
ทดลองทาน้ าปั่ น
และชิมแต่ละสูตร
จากนั้นให้จบั คู่
ภาพเมนูน้ าปั่ นกับ
ประโยชน์ของ
แต่ละสูตร
นาสิ่งที่ออกแบบไว้ นาสิ่ งที่ออกแบบไว้ นาสิ่ งที่ออกแบบ
จากขั้นตอนก่อน
จากขั้นตอนก่อน
ไว้จากขั้นตอน
หน้า มาทดลอง
หน้า มาทดลอง
ก่อนหน้า มา
ปฏิบตั ิ แล้วปรับปรุ ง ปฏิบตั ิ แล้วปรับปรุ ง ทดลองปฏิบตั ิ แล้ว
แก้ไขให้เป็ นไปตาม แก้ไขให้เป็ นไปตาม ปรับปรุ งแก้ไขให้
แผน เพื่อนาไปใช้
แผน เพื่อนาไปใช้
เป็ นไปตามแผน
ในการปฏิบตั ิงาน
ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อนาไปใช้ใน
จริ ง
จริ ง
การปฏิบตั ิงานจริ ง

4) ขั้นการนา
นาความรู้ไปจัด
ไปใช้
กิจกรรมการป้องกัน
(Implementation) และดูแลร่ างกายให้
ห่างไกลจาก
โรคอ้วนได้

นาความรู้ไปจัด
กิจกรรมการป้องกัน
และดูแลร่ างกายให้
ห่างไกลจาก
โรคอ้วนได้

5) ขั้นการ
ประเมินผล
(Evaluation)

ประเมินผลจากการ
คิดรายการอาหาร
ใหม่ ในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
และการนาไปใช้ได้
จริ งในชีวิต
ประจาวัน โดย
ประเมินโดยการ
จับคู่กบั เพื่อนและ
ประเมินโดยผูส้ อน

ประเมินผลจาก
แผนผังความคิด
ในด้านของความ
ถูกต้องและความคิด
สร้างสรรค์ โดยการ
ประเมินจากผูส้ อน
และเพื่อน

1316

Exercise
ไว้ลาย
ความอ้วน
การวางแผน
การวางแผนกิจกรรม
กิจกรรม สอนวิธี มีการนาเข้า กิจกรรม
การเล่นเกมอักษร โดยถามว่าเคยออก
ไขว้ พร้อมบอก กาลังกายแบบไหน
กติกาการแข่งขัน บ้าง และสอนวิธีการ
ถ่ายคลิปจาก tiktok
อักษรไขว้
ลดพุงย้ อย

ให้หาคาศัพท์ใน
เกมอักษรไขว้
จากนั้นให้อ่าน
ความหมายจาก
บัตรคา

นาสิ่ งที่ออกแบบ
ไว้จากขั้นตอน
ก่อนหน้า มา
ทดลองปฏิบตั ิ
แล้วปรับปรุ ง
แก้ไขให้เป็ นไป
ตามแผน เพื่อนา
ไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
นาความรู้ไปจัด
นาความรู้ไปจัด
กิจกรรมการ
กิจกรรมการ
ป้องกันและดูแล
ป้องกันและดูแล
ร่ างกายให้ห่างไกล ร่ างกายให้ห่าง
จากโรคอ้วนได้
ไกลจากโรคอ้วน
ได้
ประเมินโดยผูส้ อน ประเมินจากการ
วัดผลจากการ
เล่นเกม โดยดู
สังเกตการเข้าร่ วม จากใบงาน
กิจกรรม
การเล่นเกม
ประกอบไปด้วย อักษรไขว้
ความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิงาน
ความสาเร็ จใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม
ความถูกต้อง(จับคู่)

เปิ ด Youtube
เกี่ยวกับการบริ หาร
ร่ างกายเพื่อลด
น้ าหนักให้ดู จากนั้น
ให้คิดท่าการออก
กาลังกายเพื่อลด
น้ าหนัก โดยการ
คิดค้นท่าใหม่ แล้ว
อัดวิดีโอลง tiktok
นาสิ่ งที่ออกแบบไว้
จากขั้นตอนก่อน
หน้า มาทดลอง
ปฏิบตั ิ แล้วปรับปรุ ง
แก้ไขให้เป็ นไปตาม
แผน เพื่อนาไปใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
จริ ง
นาความรู้ไปจัด
กิจกรรมการป้องกัน
และดูแลร่ างกายให้
ห่างไกลจาก
โรคอ้วนได้
ประเมินจากคลิป
วิดีโอ tiktok ในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
และการนาไปใช้ได้
จริ งในชีวิต
ประจาวันโดย
ประเมินจากผูส้ อน
และเพื่อน รวมถึง
มีการประเมินโดย
การสังเกตจากผูส้ อน
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2. ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การศึ กษาการป้ องกัน ภาวะน้ าหนักเกิ นเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐานหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยมีคะแนนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
คนที่

ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

ผลการเรียนรู้หลังเรียน

ผลต่ าง

แปลผล

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

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

7
9
7
8
8
9
6
5
8
10
10
8
10
9

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

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ตารางที่ 3 แสดงตารางเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
N
Mean
Std. Deviation
Test statistics
14
8.14
1.512
Post
Z −𝟐. 𝟖𝟖𝟒𝒃
14
6.29
1.899
Pre
Asymp. Sig. (2-tailed) .004
3. ผลการศึ กษาความพึงพอใจ ของการเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การศึ กษาการป้ องกันภาวะ
น้ า หนัก เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานและโรคอ้ว น โดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน อยู่ ใ นระดับ มาก คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 2.52
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.613 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของ
เนื้ อหาการเรี ยนรู ้มากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.651 รองลงมาคือการจัดการเรี ยนรู ้
แบบกิ จ กรรมเป็ นฐาน เรื่ องนี้ เป็ นประโยชน์ คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 2.58 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ 0.669 และ
ความเหมาะสมของการวัดผลและการประเมิน น้อยที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.669

6. อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1.ได้พฒั นากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ผ่าน 5 กิ จกรรม ดังนี้ (1) ร่ วมคิดวิเคราะห์ “ตุ้ยนุ้ย เกิ นพิกดั
นะน้องนะ” (2) คิด จับคู่ แลกเปลี่ยน “จับคู่ เรี ยนรู ้ แคลอรี่ ” (3) น้ าปั่ น healthy เพื่อสุ ขภาพดีชีวีสดใส (4) อักษรไขว้
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ลดพุงย้อย (5) Exercise ไว้ลายความอ้วน จากการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและการประเมิน พบว่าการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมเป็ นฐาน จะกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน สามารถสร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้จะเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางในการดาเนินการเรี ยนรู ้ ลดบทบาทของผูส้ อนเป็ นเพียงโค้ช
หรื อผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมประเภทนี้จะช่วยฝึ กทักษะด้านความคิด การอ่าน เขียน
อภิปราย ผ่านการลงมือทา รวมถึงฝึ กความมีมนุษยสัมพันธ์และความเป็ นผูน้ าที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ศศิธร
ลิ จัน ทร์ พ ร (2556) ที่ กล่ าวว่ า การเรี ย นการสอนโดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน เป็ นการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่มี
จุดประสงค์ เพื่อเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ฝึ กทักษะด้านความคิด ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนรู ้จากการทดลอง จากการเล่นเกม การสร้างสรรค์ผลงาน และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ และต้องมีการวางแผนในการใช้สื่อที่ดี ซึ่ งจะช่วยนาไปสู่
การพัฒนาความรู ้ และศักยภาพในตัวบุคคล และสอดคล้องกับเพ็ญนภา ตลับกลางและภัทร์ ธีรา เที ยนเพิ่มพูน
(2562) ได้ให้ความหมายว่า การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานนั้น เป็ นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้ประสบการณ์ตรง ที่นกั เรี ยนได้รับจากการทา
กิจกรรม มากไปกว่านั้นนักเรี ยนยังได้รับประสบการณ์ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้ฝึกแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ทาให้
เกิดการเรี ยนรู ้ที่คงทนและมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ใช่เป็ นการเรี ยนรู ้แบบเดิมที่เป็ นการเรี ยนการสอนแบบบรรยายใน
ห้องเรี ยน แล้วยังสอดคล้องกับ Bonwell & Eison (1991) ที่ได้อธิ บายแนวคิดของการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ น
ฐานว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทาผ่านการอ่าน
เขียน อภิปราย เข้าร่ วมกิจกรรมฝึ กทักษะ ฝึ กวิเคราะห์ ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการสังเกต การลงมือทา
และยังเป็ นการส่งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนมากขึ้น
อีกทั้งผูว้ ิจยั ยังได้กาหนดกิจกรรมที่มีรูปแบบของการใช้แผนผังความคิดในการนาเสนอ ในกิจกรรมร่ วม
คิดวิเคราะห์ “ตุย้ นุ้ย เกินพิกดั นะน้องนะ” เป็ นการถ่ายทอดความคิด หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ
โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิม ๆที่เป็ นบรรทัด ๆ เรี ยงจากบนลงล่าง ซึ่ งจะช่วยให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ รวมไปถึงการฝึ กให้สมองคิดเป็ นรู ปภาพผังความคิด สอดคล้องกับแนวคิดของ สุ วิทย์
มูลคา (2547) ที่ว่า การทาแผนผังความคิด เป็ นวิธีหนึ่งที่จะนามาใช้แสดงโครงสร้างของการคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธ์ของกระบวนการคิดตั้งแต่ตน้ จนจบ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิด กุสุมาลย์ ตรี เนตร
(2549) ที่ว่าแผนผังความคิดจะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการเรี ยนรู ้ ทาให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ นระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยงั
นารู ปแบบของเกมมาใช้ในการจัดกิจกรรม ในกิจกรรมอักษรไขว้ ลดพุงย้อย ซึ่ งเกมปริ ศนาอักษรไขว้ท้งั ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จะเป็ นการเล่นเกมที่เป็ นกระบวนการหาคาศัพท์ให้ตรงกับคาที่กาหนดให้ แล้ววงตอบบนตาราง
อักษรที่ ไขว้ไปมา ส่ งผลให้เพิ่มทักษะการใช้คาศัพท์ สะกดคา และกระบวนการคิดหาเหตุผล ช่ วยฝึ กทักษะ
ความคิดสอดคล้องกับสุ วิทย์ มูลคา (2553) ที่ว่า เกม ช่วยพัฒนาความคิดริ เริ่ ม ทั้งยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2. ได้วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการป้ องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ของเจ้าหน้าที่สาขาหน่วยระบบหายใจและวัณโรค โรงพยาบาล
ศิริราช พบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะ กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีสาระเนื้อหาและความสนุกสนาน ทาให้ไม่เกิดความรู ้สึกเบื่อหน่อยใน
การเข้าร่ วมกิจกรรม ส่งผลให้มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ทาให้ผรู ้ ่ วมเข้ากิจกรรมเข้าใจเนื้อหาได้เป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะการดูแลสุ ขภาพป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน ผูเ้ รี ยนจึง
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สามารถจดจาได้อย่างแม่นยา คงทน ส่ งผลให้มีผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนสู งขึ้นเป็ นอย่างมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภูริ วงศ์วิเชี ยร (2560) ได้พฒ
ั นาทักษะและทัศนคติในการเรี ยนรู ้ ดา้ นการวิจยั ของนักเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมเป็ นฐาน ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้หลังการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มัณฑนา เลิศเสรี พฒั นกุล และทรงชัย อักษรคิด (2562) การศึกษา
ผลการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานร่ วมกับการฝึ กให้นกั เรี ยนยกตัวอย่ างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน
เรื่ อง “ความน่าจะเป็ น” ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน ร่ วมกับการฝึ กให้นักเรี ยนยกตัวอย่างสนับสนุ นและยกตัวอย่างค้าน เรื่ อง “ความน่ าจะเป็ น”
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง “ความน่าจะเป็ น” ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการให้
เหตุผล โดยการยกตัวอย่างสนับสนุนหรื อยกตัวอย่างค้าน พบว่านักเรี ยนมีผลคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ทุกข้อ
แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hussain, Anwar and Majoka (2011) ที่ได้ศึกษาผลของกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ในวิชาฟิ สิ กส์ ระดับมัธยมศึกษา มีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนเกรด 10
จานวน 88 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองให้เป็ นกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน และ
กลุ่มควบคุมสอนโดยการบรรยาย ทั้งสองกลุ่มถูกสอน 4 สัปดาห์ (40 นาทีต่อวัน) ผลปรากฎว่า ผลการเรี ยนรู ้ของ
กลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมในด้านของความรู ้ ความเข้าใจ การนาไปประยุกต์ ซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ .05 แต่ในด้านการพัฒนาทักษะ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทั้งนี้ มีผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั 1 คน ที่มีคะแนนก่อนเรี ยนสู งกว่าหลังเรี ยน เพียง 1 คะแนน เป็ นข้อที่ถามเกี่ยวกับ
สู ตรน้ าปั่ นแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์อย่างไร ซึ่ งอาจเป็ นไปได้ว่าผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั คนดังกล่าวมีความสับสนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสู ตรน้ าปั่นแต่ละชนิด
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3.ได้วิเคราะห์ผลความพึงพอใจ เรื่ องการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ของเจ้าหน้าที่สาขาหน่วยระบบหายใจและวัณโรค โรงพยาบาล
ศิริราช พบว่าผลของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากผลการประเมินแบบสอบถาม เมื่อพิจารณารายข้อ
แล้วจะพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเนื้อหาในการจัดกิจกรรมมากที่สุด รองลงมา
มีความพึงพอใจด้านการจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมเป็ นฐาน ซึ่ งมีประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
ผูว้ ิจัยได้เรี ยงลาดับเนื้ อหาความรู ้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดูแลสุ ขภาพให้ห่างไกลจากภาวะน้ าหนักเกิ นเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วนอย่างเป็ นระบบตามลาดับของกิ จกรรม และได้ดาเนิ นรู ปแบบการสอนแบบกิ จกรรม
เป็ นฐาน โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ทาให้ผูเ้ รี ยนมีอิสระในความคิด จึงเกิดความสุ ขและ
ความพึงพอใจตามมา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ราภรณ์ พลายเล็ก (2561) ได้จดั การเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมเป็ น
ฐานเพื่อเสริ มสร้างความคิดเชิ งมโนทัศน์ เรื่ อง สัทศาสตร์ ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ผลการวิจยั พบว่า หลังการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน มีนกั ศึกษาผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 79.33 ในส่วนความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของเพ็ญนภา ตลับกลาง และภัทร์ ธีรา เทียนเพิ่มพูน (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัด
เขียนเขต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็ น
ฐานของนักเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ 0.05 ความคิดเห็ นที่ มีต่อการเรี ยนรู ้
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คาศัพท์ภาษาอังกฤษ อยู่ ในระดับมาก ความคงทนในการจาคาศัพท์ภาษาอัง กฤษหลังเรี ยนพบว่านักเรี ย นมี
ความคงทนทางการจาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษหลังเรี ยนและก่อนเรี ยน แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรเสนอแนะหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้ง 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ร่ วมคิดวิเคราะห์ “ตุย้ นุ้ย เกินพิกดั นะน้องนะ” 2) คิด จับคู่ แลกเปลี่ยน “จับคู่ เรี ยนรู ้
แคลอรี่ ” 3) น้ าปั่ น healthy เพื่ อ สุ ข ภาพดี ชี วี ส ดใส 4) อัก ษรไขว้ ลดพุ ง ย้อ ย 5) Exercise ไว้ล ายความอ้ว น
ไปประยุกต์ใช้กบั บุคคลวัยทางานอื่น ๆ
2. ควรนาสื่ อจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นไปเผยแพร่ ผ่านสื่ อออนไลน์โซเชี ยลมี เดีย ได้แก่
กิจกรรม Exercise ไว้ลายความอ้วน โดยอาจจะทาสื่ อผ่านแอพพลิเคชัน tiktok
3. ควรนาเนื้อหาการควบคุมภาวะน้ าหนักเกินไปถ่ายทอดให้กบั บุคคลที่มีคา่ ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน เพือ่ ให้ตระหนักและดูแลสุ ขภาพของตนเอง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
เรี ยนรู ้กิจกรรมในชั้นเรี ยนกับกลุ่มที่เรี ยนรู ้กิจกรรมผ่านออนไลน์
2. ควรศึ ก ษาเก็ บ ข้อ มู ล ต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ผ่ า นกิ จ กรรมไปแล้ว หลายช่ ว งเวลา
เพื่อศึกษาความคงทนและประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู ้
3. ควรนากิจกรรมนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม Active Learning ในรู ปแบบอื่น ๆ และการจัดกิจกรรม
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เสมื อ นจริ ง
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ซ่ ึ งระบบจะแบ่งเป็ น 3 โหมดการเรี ยนรู ้
ได้แก่ โหมดคณิ ตคิดเร็ ว บวก ลบ คูณ หาร เลขคณิ ตศาสตร์ โหมดรู ปร่ างรู ปทรงเรขาคณิ ตและพื้นที่ ที่มีการใช้
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) เพื่อจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับรู ปทรงเรขาคณิ ตและการหา
พื้นที่ โหมดสุ ดท้าย คือ โหมดเกมผจญภัยคณิ ตศาสตร์ ใช้สาหรับเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ โปรแกรมประยุกต์
ทั้งหมดนี้พฒั นาโดยใช้โปรแกรมยูนิต้ ี (Unity) ร่ วมกับปลัก๊ อินวุโฟเรี ย (Vuforia Plugin) และภาษาซี ชาร์ ป (C#)
รวมถึงการใช้โปรแกรมไฟร์ เบส (Firebase) เป็ นฐานข้อมูลสถิติคะแนน จากการทดลองนาไปใช้และสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 25 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.21 คะแนน และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.56 เมื่อแปลผลตามตามเกณฑ์พบว่าอยูใ่ นระดับ มาก
คาสาคัญ: โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

ABSTRACT
This research aims to study and develop the augmented reality application of mathematics supplementary
learning for grade 5th students on android operating system. The system is divided into 3 learning modes.
The first mode is basic arithmetic operations of addition, subtraction, multiplication, and division mode. The
second mode is geometry and space mode that apply virtual reality technology Augmented Reality (AR) for
learning about geometry and area. The last mode is math game mode to enhance cognitive skills. This application
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was developed using Unity program with Vuforia plugins and C# language, including Firebase is a database for
stores score statistics. From the experiment and satisfaction enquiry with 25 samples of grade 5th students in
Chiangmai Rajabhat University Demonstration School, showed that the average score of satisfaction is 4.21 and
the standard deviation is 0.56. The result indicated that satisfaction score high-level.
Keywords: Mobile Application, Augmented reality, Android Operating System

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
วิ ชาคณิ ต ศาสตร์ จัด อยู่ในหลัก สู ตรแกนกลางสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานพุท ธศัก ราช 2551 (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้เยาวชน
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผน และ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมื อในการศึ กษาด้านวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่น ๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่ อการดา เนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน และ
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี ความสุ ข (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2560) โดยการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่มีใช้สื่อ
การสอนมัลติมีเดีย ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน และช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น (พรไพลิน เฉิ ดละออ
และอัจฉรี ย ์ พิมพิมูล, 2562) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์เสมือนจริ ง
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยมีการใช้เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม
(Augmented Reality: AR) มาประยุกต์ใช้ เพื่อทาให้การเรี ยนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาท
ในการแสวงหาความรู ้และเรี ยนรู ้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู ้ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ ซึ่ งจะช่วย
เสริ ม สร้ า งทัก ษะในด้า นการคิ ด การตัด สิ น ใจ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นเรื่ อ ง การค านวณ
การจาแนกรู ปร่ าง และการหาพื้นที่ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่แปลกใหม่ สนุกสนานและใช้ความคิดสร้างสรรค์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เสมื อนจริ งสาหรับนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 5 บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม (Augmented Reality: AR) เป็ นการผสานโลกแห่ งความเป็ นจริ งเข้ากับ
โลกเสมือน (Virtual) ผ่านกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาให้สามารถมองเห็นภาพวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริ ง
(จิราภรณ์ ปกรณ์, 2560) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สื่อการเรี ยนรู ้และฝึ กทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง (วีนา โชติช่วง และชนาภา กระจง, 2560) พบว่า เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มสามารถดึงดูดความสนใจ ทา
ให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และเกิดการเรี ยนรู ้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน ช่วยให้ผสู ้ อนมีวิธีการสอนใหม่ข้ ึนจาก
การเรี ยนในแบบเดิม ผลการประเมินความพึงพอใจ มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด และจากงานวิจยั
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่มีการใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม เรื่ อง ดาราศาสตร์และอวกาศ สาหรับนักเรี ยน
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ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 (จิ รวดี โยยรั มย์ และสิ ทธิ โชค น้อยเกิ ดพะเนาว, 2562) พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และ
ทบทวนบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจยั นี้มีการนาโปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้งานในกลุ่มตัวอย่าง โดยมีตวั แปรอิสระ
คื อ โปรแกรมประยุ ก ต์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เ สมื อ นจริ ง ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมประยุกต์
ตัวแปรตาม
ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จานวน 25 คน

ตัวแปรอิสระ
โปรแกรมประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์เสมือนจริ งสาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 บนระบบ
ปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เสมือนจริ งสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) (สุ รวาท ทองบุ,
2550)
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
(1) กลุ่มประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 ห้อง มีจานวนนักเรี ยน 71 คน
(2) กลุ่มตัวอย่าง ทาการสุ่ มเลื อ กโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลื อกจากนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
จานวน 25 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
(1) เครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เสมื อนจริ งสาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ได้แก่ โปรแกรมยูนิต้ ี (Unity) เวอร์ ชนั 2019.4.0
และปลัก๊ อิน วุโฟเรี ย (Vuforia Plugin) ใช้ทาเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม ภาษาซี ชาร์ ป (C#) ใช้ในการเขียน
โปรแกรม และ โปรแกรมไฟร์เบส (Firebase)ใช้จดั การฐานข้อมูลสถิติคะแนนบนเครื่ องแม่ข่าย (Server)
(2) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เสมือน
จริ งสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ศึกษาข้อมูลจากหนังสื อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และค้นคว้าทางเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เสมือนจริ ง และเนื้อหาในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 5
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4.5 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
การวิ เ คราะห์ความต้อ งการขอบเขตของงาน และการออกแบบการทางานของโปรแกรมประยุกต์
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เสมือนจริ งสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ทั้ง 3 โหมด สามารถแสดงในรู ปแบบของแผนผังการทางานแบบลาดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram) ดังนี้
(1) กรณี ที่ผูใ้ ช้เลือกโหมดคณิ ตคิดเร็ ว จากหน้าจอหลัก (Main Menu) จะแสดงระดับความยากให้
เลือก (Show Level) จากนั้นระบบจะสุ่ มคาถามและคาตอบ (Random Question & Answer) โดยจะแสดงคาถาม
(Show Question) และตัวเลือกคาตอบ (Show Answer) พร้อมทั้งเริ่ มนับเวลาถอยหลัง (Start Countdown) เมื่อผูใ้ ช้
เลือกคาตอบ (Select Answer) จะแสดงคะแนนขึ้นมา (Show Score) เมื่อผูใ้ ช้ตอบคาถามต่อไปเรื่ อย ๆ จนเวลาหมด
(Timeout) จะแสดงคะแนนรวมทั้งหมดที่ทาได้ (Show Total Score) ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือกโหมดคณิ ตคิดเร็ ว
(2) กรณี ที่ผูใ้ ช้เลือกโหมดรู ปร่ าง รู ปทรง จากหน้าจอ Main Menu จะทาการโหลดกล้อง (Load AR
Camera) และแสดงกล้องโทรศัพท์ (Show AR Camera) ให้นากล้องไปส่ องที่แผ่นมาร์ คเกอร์ (Scan Marker) แล้ว
ระบบจะโหลดภาพมาร์คเกอร์ (Load Image Target) เข้าสู่กล้อง พร้อมกับโหลดแบบจาลอง (Load Model) แล้วส่ง
แบบจาลอง (Send Model) ไปที่ระบบ และทาการคานวณพื้นที่และขนาดของรู ปทรงที่เกิดขึ้น (Calculate Area)
แสดงผลให้ผใู ้ ช้ดูท้งั ตัวแบบจาลอง (Show Model) ลักษณะรู ปทรง (Show Shapes) พื้นที่และเส้นรอบรู ปที่คานวณ
ได้ (Show Area Size) เมื่อผูใ้ ช้เลือกดูคลิปวีดีโอ (Select Video) ระบบจะโหลดคลิปวีดีโอ (Load Video) มาแสดง
วิธีการคานวณพื้นที่ (Show Display) ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือกโหมดรู ปร่ าง รู ปทรง
(3) กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือกโหมดเกมผจญภัย จากหน้าจอ Main Menu จะเริ่ มต้นเกม (Start Game) และผูใ้ ช้
จะบังคับตัวละคร (Control) เพื่อไปยังไอเทมคาถาม (Go to Question) ที่ จะแสดงคาถามพร้ อมให้เลื อกคาตอบ
(Show Question) เมื่ อผูใ้ ช้เลื อกคาตอบ (Select Answer) ระบบจะตรวจสอบคาตอบ (Check Answer) หากตอบ
คาถามถูกต้อง (Correct Answer) จะสามารถไปยังข้อต่อไปได้ (Go to Next Question) หรื อหากตอบคาถามผิด
(Wrong Answer) จะให้ผูใ้ ช้นากล้องโทรศัพท์ไปส่ องยังมาร์ คเกอร์ ( Load Image Target) และโหลดแบบจาลอง
(Load Model) มาแสดงผลให้ผูใ้ ช้ดูเฉลยของคาถาม (Show Model) เมื่อผูใ้ ช้ตอบคาถามจนครบแล้ว (Question
Finish) ระบบจะทาการโชว์หน้าจอจบเกม (Show End Display) ดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือกโหมดเกมผจญภัย
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4.6 การพัฒนาและดาเนินการ
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เสมือนจริ งสาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ดังแผนภาพที่ 5-8 การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ จะเข้าสู่
หน้าจอเริ่ มต้น ดังแผนภาพที่ 5 (ก) จากนั้นต้องสมัครใช้งาน (Register) ดังแผนภาพที่ 5 (ข) และล็อกอิน (Login)
เข้าสู่ระบบ ดังแผนภาพที่ 5 (ค) แล้วเลือกโหมดการเรี ยนรู ้ ซึ่งจะแบ่งการทางานเป็ น 3 โหมด ดังแผนภาพที่ 5 (ง)

(ก)

(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 5 หน้าจอการเข้าใช้โปรแกรมประยุกต์

(ง)

(1) โหมดที่ 1 โหมดบวก ลบ คูณ หาร เมื่อเข้าสู่การทางานจะมีคาชี้แจงวิธีเล่น ดังแผนภาพที่ 6 (ก)
และสามารถเลือกระดับความยากมี 5 ระดับ ดังแผนภาพที่ 6 (ข) ดังนี้
ระดับ 1 คือ บวก เลข 1-2 หลัก มีการจับเวลา เวลา 10 วินาที
ระดับ 2 คือ ลบ เลข 1-2 หลักมีการจับเวลา เวลา 10 วินาที
ระดับ 3 คือ คูณ เลข 1-2 หลัก มีการจับเวลา 10 วินาที
ระดับ 4 คือ หาร เลข 1-2 หลัก มีการจับเวลา 10 วินาที
ระดับ 5 คือ บวก ลบ คูณและหาร เลข 1-2 หลักมีการจับเวลา 10 วินาที
ผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้ผ่านการเล่นเกม และตอบคาถามแบบเลือกตอบ ดังแผนภาพที่ 6 (ค) เมื่อ
หมดเวลาจะจบเกมและแสดงคะแนนที่ผเู ้ ล่นทาได้ครั้งล่าสุ ด และคะแนนที่ผเู ้ ล่นทาได้ดีที่สุด ดังแผนภาพที่ 6 (ง)

(ก)

(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 6 หน้าจอโหมดคณิ ตคิดเร็ ว
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(2) โหมดที่ 2 โหมดรู ปทรงเรขาคณิ ตและพื้นที่ เมื่อเข้าสู่ การทางานจะมีคาชี้แจงวิธีเล่น ดังแผนภาพ
ที่ 7 (ก) ผูเ้ รี ยนต้องใช้กล้องส่ องไปยังมาร์ คเกอร์ ตั้งแต่ 3-5 มาร์ คเกอร์ ทาให้เกิดรู ปทรง 3 มิติ ได้แก่ สามเหลี่ยม
สี่ เหลี่ ยม และห้าเหลี่ยม ดังแผนภาพที่ 7 (ข) 7 (ค) และ 7 (ง) ตามลาดับ โดยสามารถคานวณค่าความยาวของ
เส้นรอบรู ป ค่าพื้นที่ ได้อย่างอัตโนมัติ และมีวิดีโอสอนวิธีคานวณหาพื้นที่ของรู ปสามเหลี่ยม และสี่ เหลี่ยม

(ก)

(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 7 หน้าจอโหมดรู ปร่ าง รู ปทรง

(ง)

(3) โหมดที่ 3 เกมผจญภัยคณิ ตศาสตร์ เมื่อเข้าสู่ การทางานจะมีคาชี้แจงวิธีเล่น ดังแผนภาพที่ 8 (ก)
เมื่อเริ่ มต้นเล่นเกมจะมีตวั ละครอยูบ่ นแผนที่ในหน้าจอ ดังแผนภาพที่ 8 (ข) มีปุ่มบังคับทิศทางให้ตวั ละครนั้นเดิน
ไปยังจุดหมายที่มีคาถามเกิดขึ้นภายในแผนที่ เมื่อตัวละครเดินไปถึงแล้วจะให้ตอบคาถาม ดังแผนภาพที่ 8 (ค) เมื่อ
ตอบถูกจะสามารถเก็บไอเทม (Item) ไว้ได้ หากตอบผิดจะให้ผเู ้ ล่นตอบคาถามใหม่อีกครั้ง และหากเก็บไอเทม
ครบแล้ว ให้ผเู ้ ล่นเดินไปยังแท่นหนังสื อเพื่อเข้าสู่กล้อง AR นามาร์คเกอร์มาส่องเพื่อค้นหากุญแจ และทาการเก็บ
กุญแจนั้นไว้ ดังแผนภาพที่ 8 (ง) จากนั้นให้จึงให้ผเู ้ ล่นเดินตามหาประตูทางออกและใช้กุญแจนั้นเพื่อจบภารกิจ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
แผนภาพที่ 8 หน้าจอโหมดเกมผจญภัย
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4.7 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ลใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ สร้ างขึ้น นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิ ธีข องลิ เ คิ ร์ท (Linkert) และใช้วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เนื้ อ หา (Content
Analysis)
4.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้เป็ นการใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)

5. ผลการวิจัย
ผูว้ ิ จัย น าแบบสอบถามให้ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
เชี ยงใหม่ จานวน 25 คน ทดลองใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เสมื อนจริ งสาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ได้ผลประเมิน
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์เสมือนจริ ง สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ข้อที่
1.

2.

3.

ข้อคาถาม
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน
1.2 โครงสร้างเนื้อหามีความกะทัดรัด
1.3 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.4 เนื้อหาเรี ยบเรี ยงถูกต้องตามหลักภาษา
ความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนติดต่อของผูใ้ ช้
2.1 การจัดรู ปแบบเมนูต่าง ๆ
2.2 การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนในหน้า
2.3 สี พ้นื หลังกับสี ตวั อักษร
2.4 ขนาดตัวอักษรและรู ปแบบตัวอักษร
2.5 การออกแบบหน้าจอมีความน่าสนใจ
ความพึงพอใจในโปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาขึ้น
3.1 โปรแกรมประยุกต์สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
3.2 โปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาขึ้นมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้
3.3 โปรแกรมประยุกต์สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
3.4 โปรแกรมประยุกต์สามารถพัฒนาให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5 โปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาขึ้นมีความรวดเร็ วในการทางานและ
ประมวลผล
3.6 โปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาขึ้นสามารถกระตุน้ ให้สนใจใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
รวม
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ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

4.12
4.08
4.20
4.28

0.97
1.04
0.82
1.06

มาก
มาก
มาก
มาก

4.12
4.04
4.00
4.32
4.36

0.83
0.98
1.29
0.85
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.24
4.68
4.32

0.83
0.63
0.75

มาก
มากที่สุด
มาก

4.04

1.14

มาก

4.04

1.14

มาก

4.44

0.87

มาก

4.21

0.56

มาก
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6. อภิปรายผล
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์ มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับมาก คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ ย 4.21 คะแนน และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.56 โดยประเด็นที่ นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าประเด็นอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ โปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาขึ้นมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และ
ประเด็นที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจลาดับรองลงมาคือ โปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาขึ้นสามารถกระตุน้ ให้สนใจใน
เนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ มากขึ้น มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ ย 4.44 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.87 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีนา โชติช่วง และชนาภา กระจง (2560) จิรวดี โยยรัมย์ และสิ ทธิโชค
น้อยเกิดพะเนาว (2562) ที่พบว่าการใช้โปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มทาให้เกิดการกระตุ้น
การเรี ยนรู ้ และดึงดูดความสนใจ ทาให้การเรี ยนน่าสนใจมากขึ้นและเกิดการเรี ยนรู ้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน
เช่นเดียวกับงานวิจยั นี้
โดยการเรี ยนการสอนที่มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เสมือนจริ งสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 บนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ ที่ พฒ
ั นาขึ้นมานี้ ช่ วยกระตุ้นการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยน ในระหว่างที่ทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนจะได้ทบทวนเนื้อหาและฝึ กทักษะพร้อมกัน โดยในโหมดที่
1 คณิ ตคิดเร็ ว มีแบบฝึ กหัดเพื่อฝึ กฝนทักษะ และวัดความเข้าใจของนักเรี ยน โดยจับเวลาในการตอบคาถามและ
เก็บคะแนนสะสม เมื่อตอบถูกนักเรี ยนจะแสดงพฤติกรรมดีใจ เป็ นการสร้างแรงจูงใจ ทาให้ได้รับทั้งความรู ้และ
ความสนุ กสนาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของอวิกา จันทรชิ ต , นุ ชนาฏ ใจดารงค์ และวัลลยา ธรรมอภิ บาล
อินทนิ น (2559) ณัฐชนานันท์ ไชยพลงาม และอภิชาติ เหล็กดี (2560) ที่พบว่า การใช้โปรแกรมประยุกต์ให้ท้ งั
ความรู ้ ความเพลิดเพลิน สามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยนทาให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนานตื่นเต้นเกิดความกระตือรื อร้น
ส่ วนในโหมดที่ 2 โหมดรู ปร่ าง รู ปทรง และโหมดที่ 3 โหมดเกมผจญภัย ที่มีการนาเสนอสื่ อเนื้อหาในลักษณะ
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม 3 มิติ มีภาพเคลื่อนไหว วีดีโอและเสี ยงประกอบ ที่ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่ อ
กับนักเรี ยน แสดงให้เห็นว่า การใช้สื่อมัลติมีเดียมาประกอบการเรี ยนการสอน สามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิด
ความสนใจในการเรี ยน เมื่อนักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อจึงมีความตั้งใจในการศึกษาบทเรี ยน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของสุ รี รั ต น์ แสนนอก (2559) ที่ พ ัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย ท าให้ นั ก เรี ยนมี
ความกระตือรื อร้นในการศึกษาด้วยตนเอง ช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ ด้วยภาพประกอบที่มีสีสันงดงาม ทาให้ไม่เกิด
ความเบื่อหน่ายขณะเรี ยน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนคิดแก้ปัญหา ฝึ กคิดอย่างมี
ระบบ และมีเหตุผล

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ควรใช้กบั โทรศัพท์มือถือ ที่มีค่าความละเอียดของกล้องเริ่ มต้น 1280x720
พิกเซล (Pixel) ขึ้นไป และขนาดของหน้าจอ 5 นิ้วขึ้นไป รวมทั้งมีหน่วยความจาหลัก (Random Access Memory:
RAM) ขนาด 2 จิกะไบต์ (Giagabyte) ขึ้นไป และระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เวอร์ชนั 4.0 ขึ้นไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิม่ เนื้อหาให้ครอบคลุมกับทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(2) ควรพัฒนาให้ มีแบบจาลอง 3 มิติที่หลากหลายมากขึ้น และให้มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนเพิ่มขึ้น
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8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์พิเชษฐ์ คนสู ง จากโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ที่ ให้ความ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เรื่ อง
Passive Voice ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) ระหว่างก่อนและหลังจากใช้เกมการ์ ด The Charming Beauties 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
เกมการ์ ด The Charming Beauties กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นี้เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 59 คน
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ (1) แบบทดสอบวัด ความรู ้ ค วามเข้า ใจเรื่ อง Passive Voice (2) เกมการ์ ด
The Charming Beauties (3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่นาเกมการ์ด The Charming Beauties มาใช้ประกอบการสอน
และ (4) แบบประเมิ นความพึงพอใจต่อ การใช้เ กมการ์ ด The Charming Beauties การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิ ติ
ทดสอบที (Dependent t-Test) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้
ด้า นไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษ เรื่ อง Passive Voice ของนั ก เรี ยนกลุ่ ม ตัว อย่ า งภายหลัง จากการใช้ เ กมการ์ ด
The Charming Beauties สู งกว่าก่อนใช้เกมการ์ดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจจากการใช้
เกมการ์ด The Charming Beauties อยูใ่ นระดับมาก (̅X= 2.71)
คาสาคัญ: บอร์ดเกม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to compare the achievement of Mathayomsuksa 3 students of
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration Secondary School in learning English passive voice
before and after using The Charming Beauties card game 2) to investigate the students’ satisfaction towards
The Charming Beauties card game. The sample of this study comprised 59 Mathayomsuksa 3 students of
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration Secondary School who studied in the first semester of
the 2020 academic year. The research instruments included 1) the learning achievement test on passive voice
2) The Charming Beauties card game 3) The teaching lesson plan in which The Charming Beauties card game
was used, and 4) the questionnaire on the satisfaction towards The Charming Beauties card game. The data were
analyzed by dependent t-test, mean, and standard deviation. The results of the study showed that 1) the learning
achievement in English passive voice of the sample group of students after using The Charming Beauties card
game was higher than their learning achievement before using it at the 0.5 level of statistical significance 2) the
satisfaction towards The Charming Beauties card game was at the high level (X̅= 2.71).
Keywords: Game board, Students’ learning achievement, English grammar

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศที่ ประชากรโลกจานวนมากใช้ในการติ ดต่ อสื่ อสารระหว่ างกัน
กระทรวงศึกษาธิ การได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงกาหนดให้วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาต้องจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง การจัดการเรี ยนการสอนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญ แต่ปัญหาที่พบมากที่สุดในการสอนไวยากรณ์คือ ผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสนใจ มีทศั นคติ
แง่ลบต่อการเรี ยนไวยากรณ์ และมีพ้นื ความรู ้ดา้ นไวยากรณ์ต่า ครู ผสู ้ อนจึงต้องทากิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดผูเ้ รี ยน
และทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น (กาโสม หมาดเด็น, 2559, น. 5)
วิธีการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสามารถทาได้หลายรู ปแบบซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะของผูเ้ รี ยน
และบริ บทอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ในปั จจุบนั มี การใช้เกมในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างแพร่ หลาย เพราะเกมมี
ส่ วนช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติและเหมาะสมตามวัย ช่วยสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้มีความ
สนุ กสนานและมีชีวิตชี วามากยิ่งขึ้น อีกทั้งเกมยังมีประโยชน์ในการชักจูงผูเ้ รี ยนให้เกิดความสนใจในบทเรี ยน
เข้าใจบทเรี ยนได้ดีข้ นึ และได้ฝึกทักษะทางภาษา (อัจฉราพรรณ โพธิ์ ตุ่น, 2559, น. 3) นอกจากนี้ การสอนโดยใช้
เกมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เป็ นวิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับ ทั้งความรู ้ และความเพลิดเพลิน
ไปพร้อม ๆ กัน (พยุพล สุ ทธโทธน และ พัชรากราณต์ อินทะนาค, 2556, น. 95)
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ผูว้ ิจยั ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่นักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) และพบว่า
นักเรี ยนไม่ให้ความสนใจในการเรี ยนไวยากรณ์และไม่เข้าใจในบทเรี ยนเท่าที่ควร ซึ่ งตรวจสอบได้จากคะแนน
การทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนที่ค่อนข้างน้อย และจากผลการทดสอบกลางภาคเรี ยนที่ 1 พบว่ามีนกั เรี ยนสอบผ่าน
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เพียงแค่ร้อยละ 50 จากจานวนนักเรี ยนทั้งหมด ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมเสริ มการเรี ยนการสอน
ด้ว ยนวัต กรรมในรู ป แบบของบอร์ ด เกม (Board Game) เพื่ อ ช่ ว ยพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ ไ วยากรณ์
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ซึ่ งบอร์ ดเกมถือเป็ นเครื่ องมือนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ที่ช่วยเสริ มกระบวนการการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ ผู ้เ รี ย นได้เ ป็ นผู ้ล งมื อ กระท า (Active Learning) (Yoon et al., 2014) และขณะเดี ย วกัน ยัง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การทางานเป็ นทีมในระหว่างการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน โดยบอร์ ดเกมที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาเพื่อนามาใช้ในบริ บทนี้อยู่
ในรู ปแบบของเกมการ์ดที่มีชื่อว่า The Charming Beauties
เนื้ อหาที่นามาพัฒนานวัตกรรมเกมการ์ ด The Charming Beauties นี้ จะเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เรื่ อง Passive Voice ซึ่ งเป็ นเนื้อหาในครึ่ งเทอมหลังของภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 โดยประโยคในรู ปแบบ
Passive Voice เป็ นประโยคที่ประธานของประโยคเป็ นผูถ้ ูกกระทา ซึ่ งในภาษาไทยไม่มีการจัดเรี ยงประโยคใน
รู ปแบบดังกล่าว จึงอาจทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสับสน อีกทั้งโครงสร้างของประโยคในรู ปแบบ Passive Voice ที่มี
การสลับตาแหน่งระหว่างประธานและกรรมของประโยคที่มีโครงสร้างมาจากรู ปแบบ Active Voice อาจทาให้
ผูเ้ รี ยนนาโครงสร้างดังกล่าวไปใช้อย่างไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ รู ปแบบประโยค Passive Voice ที่มีโครงสร้าง Verb
to be + V.3 ที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องนาไปประยุกต์ใช้กับอีก 7 Tenses ได้แก่ Present Simple Tense, Present Continuous
Tense, Present Perfect Tense, Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense และ Future Simple
Tense ที่ปรากฏอยู่ในหนังสื อ Activity Book ของโรงเรี ยน มีกฎการใช้จานวนมาก ยากแก่การจดจา อาจจะทาให้
ผูเ้ รี ยนต้องใช้ระยะเวลานานในการจดจารู ปแบบของประโยคดังกล่าวได้ท้งั หมด ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่าเกมการ์ด The
Charming Beauties ที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกการวางแผน พูดคุย และทาความเข้าใจกับผูเ้ ล่นท่านอื่น เหมาะที่
จะเป็ นตัวช่วยในการฝึ กฝนการใช้ Passive Voice ได้เป็ นอย่างดี น่ าจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนและทาให้การเรี ยนการสอนไวยากรณ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive Voice ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ระหว่างก่อนและ
หลังจากใช้เกมการ์ด The Charming Beauties
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ต่อ ยนรู ้เรื่ อง
Passive Voice

การใช้นวัตกรรม The Charming
Beauties เป็ นกิจกรรมเสริ มบทเรี ยนเรื่ อง
Passive Voice

2. ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม
ต่อ
The Charming Beauties

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู ้ ไ วยากรณ์ ภาษาอัง กฤษ เรื่ อ ง Passive Voice หลัง จากใช้เ กมการ์ ด The Charming
Beauties ประกอบการเรี ยนการสอนสู งกว่าก่อนใช้เกมการ์ด
2. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties อยูใ่ นระดับมาก

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive
Voice ของกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบระหว่างก่อนและหลังจากใช้เกมการ์ด The Charming Beauties
เป็ นกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน จานวน 1 ครั้ง
5.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย เป็ นนัก เรี ย นระดับ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ คือ นักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/3 และ 3/4 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 59 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่าอายุเฉลี่ยของนักเรี ยนอยูร่ ะหว่าง 14-15 ปี ซึ่งเป็ นช่วงวัยรุ่ นตอนกลางที่
มีพฒั นาการด้านสติปัญญาและวุฒิภาวะ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดในสิ่ งที่เป็ น
นามธรรม (พิ ม พาภรณ์ กลั่น กลิ่ น และ ฐิ ติ ม า สุ ข เลิ ศ ตระกู ล , 2559) อี ก ทั้ง เป็ นวัย ที่ ต้อ งการเพื่ อ น ต้อ งการ
การยอมรับและความอบอุ่นทางสังคม (ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2560, น. 8) จากการสังเกต
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามทฤษฎี
ดังกล่าว โดยนักเรี ยนจะชอบทากิจกรรมในรู ปแบบคู่หรื อกลุ่มมากกว่าการทากิจ กรรมเดี่ยว ชอบการแสดงออก
และมีความคิดสร้างสรรค์
5.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการวิ จัย มี 4 ชุ ด ได้แ ก่ (1) แบบทดสอบวัด ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ อ ง Passive Voice
(2) เกมการ์ ด The Charming Beauties (3) แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ น าเกมการ์ ด The Charming Beauties มาใช้
ประกอบการสอน และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties
(1) แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง Passive Voice
ผูว้ ิจยั จัดทาแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง Passive Voice โดยศึกษาเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย
ในการเรี ยนเรื่ อง Passive Voice จากหนังสื อ Activity Book ซึ่ งเป็ นเอกสารประกอบการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และเว็บไซต์แหล่งการเรี ยนรู ้วิชาภาษาอังกฤษต่าง ๆ จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ
แบบทดสอบที่มีขอ้ คาถามทั้งหมด 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิ ด 4 ตัวเลือก และ
ปรนัย และนาแบบทดสอบดังกล่าวให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิ น และใช้วิธีการคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง
ระหว่างแบบทดสอบและเนื้อหา/วัตถุประสงค์ (IOC) อยูร่ ะหว่าง .05 – 1.0
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ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้วดั ความรู ้ความเข้าใจ เรื่ อง Passive Voice
Vitamin C ______ by the human body. It gets into the bloodstream very quickly.
a. absorbs easily
b. absorbed easily
c. is easily absorbing
d. is easily absorbed
(2) เกมการ์ด The Charming Beauties
The Charming Beauties เป็ นบอร์ ดเกมชนิดเกมการ์ ดที่ผวู ้ ิจยั ได้ประยุกต์รูปแบบและวิธีการเล่น มา
จากเกมการ์ ด Sleeping Queens ทั้งนี้ เกมการ์ ด The Charming Beauties ประกอบไปด้วยการ์ ดหลากหลายชนิ ด
จานวน 74 ใบ ได้แก่ การ์ ด Beauties จานวน 20 ใบ การ์ ดพิเศษจานวน 9 ใบ แบ่งเป็ น การ์ ดยานอนหลับจานวน 2
ใบ การ์ ดอัศวินจานวน 2 ใบ และการ์ ดฮีโร่ จานวน 5 ใบ และการ์ ดคาถามเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง
Passive Voice จานวน 45 ใบ แบ่งเป็ น การ์ดคาถาม เรื่ อง Active Vs. Passive การ์ดคาถามการเปลี่ยนรู ปคากริ ยาให้
ถูกต้องตามหลักการของ Passive Voice และการ์ ดคาถามการเปลี่ ยนประโยคในรู ปแบบ Active Voice ไปเป็ น
Passive Voice อย่างละ 15 ใบ
เกมการ์ ด นี้ เป็ นนวัตกรรมที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ม ผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามสามารถตรวจสอบ
คาตอบจากคาถาม เรื่ อง Passive Voice ของผูเ้ ล่นท่านอื่นได้จากสมุดเฉลยที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผเู ้ ล่นที่
ทาหน้าที่ตรวจสอบคาตอบเปิ ดดูคาตอบของคาถามในข้ออื่น ๆ ที่เหลือได้ ทั้งนี้ ผูเ้ ล่นจะมีความเพลิดเพลินกับการ
แย่งชิ งการ์ ดจากผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้าม มี ความสนุ กกับการตอบคาถามเพื่อให้ได้มาซึ่ งการ์ ด Beauties ที่ มีคะแนน
ปรากฏอยู่ และยังส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้แบบ Active Learning ด้วยเช่นกัน

แผนภาพที่ 2 เกมการ์ด The Charming Beauties
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เกมการ์ ด The Charming Beauties สามารถรองรับผูเ้ ล่นได้ต้ งั แต่ 2 ถึง 6 คน โดยมีวิธีการเล่น
ดังนี้
1) วางการ์ด Beauties จานวน 20 ใบบริ เวณตรงกลางระหว่างผูเ้ ล่นทั้งหมด โดยวางการ์ดให้อยู่
ในรู ปแบบ 4 แถว จานวนแถวละ 5 ใบ ซึ่งลักษณะของการวางการ์ดจะเป็ นการหงายด้านที่มีสีฟ้าขึ้นด้านบน
2) สับชุ ดการ์ ดที่ มีด้านหลังสี ดาให้อยู่ในรู ปแบบสุ่ ม แจกการ์ ดเหล่านั้นให้แก่ ผูเ้ ล่นทุกคน
จานวนคนละ 5 ใบ จากนั้น วางการ์ ดที่ เหลื อบริ เวณตรงกลางระหว่างผูเ้ ล่นทั้งหมดและเรี ยกการ์ ดกองนั้นว่า
กองจัว่
3) กาหนดลาดับการวางการ์ดของผูเ้ ล่นแต่ละคน
4) รู ปแบบการวางการ์ดกับโอกาสในการเปิ ดการ์ด Beauties (ที่มีคะแนนปรากฏอยูบ่ นการ์ด)
4.1) หากผูเ้ ล่นเลือกวางการ์ ดคาถาม เรื่ อง Passive Voice จานวน 1 ใบ ผูเ้ ล่นจะต้องตอบ
คาถามที่ปรากฏอยู่บนการ์ ดนั้นให้ถูกต้อง จึงจะสามารถเลือกเปิ ดการ์ ด Beauties ที่วางอยู่ตรงกลางระหว่างผูเ้ ล่น
ทั้งหมดได้จานวน 1 ใบ โดยผูเ้ ล่นท่านอื่นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบได้จากสมุดเฉลย (Key) ได้
4.2) หากผูเ้ ล่นเลือกวางการ์ ดฮีโร่ จานวน 1 ใบ ผูเ้ ล่นจะสามารถเลือกเปิ ดการ์ ด Beauties
ที่วางอยูต่ รงกลางระหว่างผูเ้ ล่นทั้งหมดได้จานวน 1 ใบ
4.3) หากผูเ้ ล่นเลื อกวางการ์ ด ยานอนหลับ จานวน 1 ใบ ผูเ้ ล่นจะสามารถขโมยการ์ ด
Beauties จากผูเ้ ล่นท่านใดก็ได้จานวน 1 ใบ แต่ หากผูเ้ ล่นท่านนั้นมีการ์ ดอัศวินและเลือกวางการ์ ดอัศวินทันที
จานวน 1 ใบ ผูเ้ ล่นที่วางการ์ดยานอนหลับจะไม่สามารถขโมยการ์ด Beauties จากผูเ้ ล่นท่านนั้นได้
5) ผูเ้ ล่นดาเนินการเล่นเกมการ์ ดต่อไปจนกว่าการ์ ด Beauties จะถูกเปิ ดจนหมด จากนั้น ผูเ้ ล่น
นับคะแนนที่ปรากฏอยูบ่ นการ์ด Beauties เพื่อหาผูช้ นะของเกมที่มีคะแนนสะสมมากที่สุด
ผูว้ ิจยั ได้นาเกมการ์ ด The Charming Beauties ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายมัธยม) จานวน 10 คน เพื่อประเมินการใช้งานขั้นต้นและเพื่อปรับปรุ งนวัตกรรมดังกล่าวก่อนนาไปใช้เป็ น
กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive Voice ในห้องเรี ยนจริ ง
(3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่นาเกมการ์ด The Charming Beauties มาใช้ประกอบการสอน
เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับการจัดการเรี ยนการสอน 1 คาบเรี ยน ระยะเวลา 90 นาที โดยมี
5 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรี ยมการ การสอน การทากิจกรรมกลุ่ม การประเมินผล และการสรุ ปบทเรี ยน ซึ่ งผูว้ ิจยั วาง
แผนการใช้เ กมการ์ ด The Charming Beauties ในการท ากิ จ กรรมกลุ่ ม และได้ใ ห้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวก่อนนามาใช้จริ ง
(4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties
แบบประเมิ นความพึงพอใจจากการใช้ เ กมการ์ ด The Charming Beauties เป็ นแบบประเมิ นที่ มี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 3 ระดับ มีหัวข้อการประเมินทั้งหมด 10 หัวข้อ ซึ่ งผูว้ ิจยั
ประยุกต์มาจากแบบประเมินความพึงพอใจจากงานวิจยั เรื่ อง เกมการเลือกเครื่ องมือที่ถูกต้อง ของยุวลักษณ์ นาค
สวัสดิ์ และคณะ (2559) เพื่อให้สอดคล้องกับนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
ความพึงพอใจโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนใช้งานจริ ง
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5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย เก็บ รวบรวมข้อ มู ลด้วยตนเองโดยใช้เวลาด าเนิ น การในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 เป็ น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) วัดความรู ้ ก่อนเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง Passive Voice โดยใช้แบบทดสอบความรู ้ ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive Voice
(2) ทาการจัดการเรี ยนการสอนไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive Voice ให้แก่ นักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 ห้องเรี ยน โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดียวกัน และให้ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างใช้เกมการ์ ด The
Charming Beauties เป็ นกิ จ กรรมเสริ ม ความเข้าใจ เรื่ อ ง Passive Voice หลัง จากที่ นัก เรี ย นได้เ รี ย นไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive Voice ไปแล้วจานวน 2 คาบเรี ยน โดยนักเรี ยนจะได้ทดลองใช้นวัตกรรมดังกล่าวเป็ น
จานวนห้องเรี ยนละ 1 ครั้ง
(3) หลังจากนั้นใช้แบบทดสอบความรู ้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive Voice วัดความรู ้ความ
เข้าใจหลังเรี ยนเรื่ อง Passive Voice
(4) ประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นหลัง จากใช้ เ กมการ์ ด The Charming Beauties โดยใช้
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจหลังจากใช้เกมการ์ด The Charming Beauties
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้เรื่ อง Passive Voice ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ระหว่างก่อนและหลังจากใช้เกมการ์ ด
The Charming Beauties เป็ นกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน ใช้สถิติทดสอบที (Dependent Samples t-Test)
(2) การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ ด The Charming Beauties ของนักเรี ยนหลังจากใช้
เกมการ์ ด เป็ นกิ จกรรมเสริ มบทเรี ยนเรื่ อง Passive Voice วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจดังนี้
คะแนน
1.00 - 1.67
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนน
1.68 – 2.35
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน
2.36 – 3.00
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก

6. ผลการวิจัย
6.1 การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive Voice ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ระหว่ างก่ อนและ
หลังจากใช้ เกมการ์ ด The Charming Beauties เป็ นกิจกรรมเสริมบทเรียน
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความรู ้และความเข้าใจจากการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive
Voice ก่อนทดลองและหลังทดลองใช้เกมการ์ด The Charming Beauties ประกอบการสอน มีผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive Voice ก่อนทดลอง
และหลังทดลองใช้เกมการ์ด The Charming Beauties
ผลการเรี ยนรู ้

N

ก่อนการทดลอง
59
หลังการทดลอง
59
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

𝑋̅
10.46
15.53

SD.

MIN

MAX

t

Sig

4.44
4.45

3
4

19
20

11.14*

.000

จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง Passive Voice ก่อนทดลองและ
หลังทดลองใช้เกมการ์ ด The Charming Beauties มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 10.46 และหลังการทดลองเท่ากับ 15.53
6.2 การศึกษาความพึงพอใจต่ อการใช้ เกมการ์ ด The Charming Beauties
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากการใช้ เ กมการ์ ด The Charming Beauties ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3/3 และ 3/4 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) จานวน 59 คน สามารถหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามในแต่ละด้าน
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน จากการใช้เกมการ์ด
The Charming Beauties
ความพึงพอใจจากการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties
1. เนื้อหาของเกมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
เรี ยนไวยากรณ์ เรื่ อง Passive Voice
2. เนื้อหาของเกมมีความถูกต้อง เหมาะสม
3. การส่งเสริ มการทบทวนไวยากรณ์เรื่ อง Passive Voice
4. การใช้ความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์
5. การอธิบายวิธีการเล่นเกมมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
6. การมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรี ยน
7. ระยะเวลาในการเล่นเกม
8. ความน่าสนใจของเกม
9. ความสนุกสนานระหว่างการเล่นเกม
10. ความพึงพอใจต่อการเล่นเกมนี้ในภาพรวมทั้งหมด
รวม

2.68

SD.
0.47

ระดับการประเมิน
มาก

2.75
2.73
2.81
2.63
2.78
2.66
2.68
2.66
2.68
2.71

0.44
0.45
0.39
0.52
0.42
0.48
0.47
0.48
0.47
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

̅
X

จากตารางที่ 2 พบว่ า นั ก เรี ยนระดับ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้ เ กมการ์ ด
The Charming Beauties เป็ นกิจกรรมเสริ มบทเรี ยนเรื่ อง Passive Voice อยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.71) เมื่อพิจารณา
ตามรายการประเมิน พบว่าด้านการใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และด้านการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมกลุ่มภายใน
ห้องเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 2.81 และ X̅ = 2.78) ตามลาดับ
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7. อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Passive Voice
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) จาก
การใช้เกมการ์ด The Charming Beauties สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้เรื่ อง Passive Voice ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ระหว่างก่อนและหลังจากใช้เกมการ์ ด
The Charming Beauties เป็ นกิ จกรรมเสริ มบทเรี ยน พบว่านักเรี ยนมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ ด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเรื่ อง Passive Voice สู งขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับผลการวิจยั
ด้านการใช้บอร์ ดเกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลายชิ้นทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจยั
ของปริ ศนา ศรี ภูวงศ์ (2563) ซึ่ ง ศึ กษาการใช้บอร์ ด เกมเพื่ อพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและสารวจความ
พึงพอใจต่อการใช้เกม Timeline ในรายวิชาเรื่ องประวัติศาสตร์ ศิลป์ ตะวันตกของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
สายการเรี ยนอังกฤษ-ศิลปะ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นหลังจากมีการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้บอร์ ดเกม และงานวิจยั ของ Jonny Viray (2016) ซึ่ งศึกษาการสร้างความผูกพันกับผูเ้ รี ยน
โดยใช้บอร์ดเกมพบว่านักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มทดลองที่มีการใช้บอร์ดเกมเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอน
มีผลการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มที่ ไม่ได้ใช้บอร์ ดเกม ซึ่ งงานวิจยั เหล่านี้ สนับสนุ นแนวคิดของอัจฉราพรรณ โพธิ์ ตุ่น
(2559, น. 3) ที่เห็นว่าการใช้เกมมีประประโยชน์ในการชักจูงผูเ้ รี ยนให้สนใจบทเรี ยนรวมทั้งได้ฝึกทักษะทางภาษา
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการใช้เกมอย่างบอร์ดเกมสามารถช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้แบบที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ ด The Charming Beauties ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายมัธ ยม) หลัง จากใช้ เกมการ์ ด
The Charming Beauties เป็ นกิจกรรมเสริ มบทเรี ยนเรื่ อง Passive Voice พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการวิจยั ด้านการใช้บอร์ดเกมเป็ นสื่ อในการเรี ยน
การสอนของนัท กุลวานิ ช และ อัคริ นทร์ ไพบูรณ์พานิช (2561) ซึ่ งพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน
การแจกแจงแบบทวินามในรู ปแบบที่ใช้ บอร์ ดเกมเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอนสู งกว่าวิธีการสอนแบบบรรยาย
เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการศึกษาความพึงพอใจรายด้าน พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจด้านการ
ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และด้านการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรี ยน อยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็ น ว่ า เกมการ์ ด The Charming Beauties เป็ นนวัต กรรมการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม เรื่ อ งความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และช่วยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรี ยน หรื อ การเรี ยนรู ้แบบ Active
Learning ได้ ขณะเดียวกันผลการวิจยั นี้ขดั แย้งกับผลการวิจยั ของปริ ศนา ศรี ภูวงศ์ (2563) ที่ศึกษาการใช้บอร์ดเกม
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและสารวจความพึงพอใจต่อการใช้เกม Timeline ในรายวิชาเรื่ องประวัติศาสตร์
ศิลป์ ตะวันตกของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายการเรี ยนอังกฤษ-ศิลปะ ซึ่ งพบว่าแม้นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจะมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากมีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บอร์ ดเกม แต่นกั เรี ยนกลับมี
ความพึงพอใจต่อความน่าสนใจของบอร์ดเกมอยูใ่ นระดับปานกลางและมีความพึงพอใจด้านความสนุกในการเล่น
เกมในระดับน้อย ซึ่ งเป็ นไปได้ว่าบอร์ ดเกมแต่ละแบบแต่ละประเภทมีรูปแบบและลักษณะการเล่นแตกต่างกัน
ซึ่ งบางเกมอาจจะไม่ อยู่ในความสนใจของผูเ้ รี ยนก็เป็ นได้ เพราะฉะนั้นในการเลื อ กใช้บอร์ ด เกมเป็ นสื่ อ ใน
การจัดการเรี ยนการสอนจึงควรพิจารณาให้รอบคอบ
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การนานวัตกรรมเกมการ์ ด The Charming Beauties ไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษหรื อสาขาวิชาอื่น ๆ ต่อไป ควรต้องคานึ งถึงปั จจัยอื่นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในขอบเขตของการศึกษา
ค้นคว้าในครั้งนี้ที่อาจจะทาให้ผลการวิจยั มีความคลาดเคลื่อนได้ เช่น การศึกษาทบทวนบทเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยน และการเรี ยนกวดวิชาเพื่อเสริ มความรู ้ เป็ นต้น
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาตัว แปรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เช่ น ลักษณะและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน เนื้อหาหรื อบทเรี ยนที่จะนาไปประยุกต์ใช้ และระยะเวลาของการใช้นวัตกรรม เป็ นต้น
(2) ควรศึ กษาโดยแยกตามความแตกต่างของผูเ้ รี ยน เช่ น แบ่งเป็ นกลุ่ม เก่ ง ปานกลาง และอ่อน
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้จากการใช้นวัตกรรม
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การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยการบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัด การเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย และศึ กษาความ
พึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการการบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา
เวชกรรมแผนไทย โดยนากระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี ที่ 2 จานวน 46 คน และประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการ
จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ กษา พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการบูรณาการ
บริ การวิ ชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิ ชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด
(x̅ = 4.75, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งด้านความรู ้ประสบการณ์
(x̅ = 4.75, S.D = 0.44) และด้านประโยชน์ (x̅ = 4.75, S.D = 0.46)
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการการบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการ
สอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.49, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.47) หากพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยที่ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (x̅ = 4.73, S.D. = 0.44)
คาสาคัญ: บูรณาการ, บริ การวิชาการ, การเรี ยนการสอน
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ABSTRACT
This study aims to study students' satisfaction with learning activities and to study the satisfaction of
the people participating in the integrated academic service with teaching and learning of the thai traditional
medicine. PDCA processes are applied to the research process. Data were collected from the population of 46
students in applied Thai traditional medicine course, 2th year and 30 people who joined in academic service. The
instrument was used in data collection was a 5 point rating scale questionnaire. Statistics were used in data
analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation.
Findings of the study, students' satisfaction with learning activities about integrating academic services
of the thai traditional medicine. Overall, it was at the highest level (x̅ = 4.75, S.D. = 0.45). When considering
the individual, it was found that all aspects were at the highest level. Knowledge and experience (x̅ = 4.75,
S.D = 0.44) and benefits. (x̅ = 4.73, S.D. = 0.44).
The satisfaction of the people participating in the integrated academic service with teaching and learning
of the thai traditional medicine. Overall, it was very high (x̅ = 4.49, S.D. = 0.63). When considering the
individual, it was found that the process has the highest average (x̅ = 4.63, S.D. = 0.47). If considered on a caseby-case basis, It found that all the most advanced and the appropriateness of the activities in the project. has the
highest average (x̅ = 4.73, S.D. = 0.44)
Keywords: integrated, academic service, teaching and learning

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561–2564) ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนางานบริ การวิชาการเพื่อตอบสนอง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ย งั่ ยื น ของชุ ม ชนและเศรษฐกิ จ เมื อ งใหม่ และจากประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ดัง กล่ า ว ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ให้งานบริ การวิชาการสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการ
ของสังคมอย่างมีส่วนร่ วม และกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาพื้นที่ (Area based) ให้ยงั่ ยืนด้วย Social Engagement
และ Smart City (กองนโบบายและแผน, 2560)
มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลของชาติและองค์ความรู ้ทุกสาขาทั้งในด้านวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยมีการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ
ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ความสาคัญต่อภารกิจด้านการบริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
อย่างมาก เนื่องจากเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการ
แก่สังคมอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งมีภารกิจหลักในการนาความรู ้ และประสบการณ์ในการเรี ยนการสอน ไปเผยแพร่
ในรู ปแบบของการให้บริ การแก่ชุมชนโดยตรง มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชี วิตของหมู่บ้าน
ชุมชน ให้มีความยัง่ ยืน โดยการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่ วม เพื่อแก้ปัญหา
และผลกระทบของหมู่บา้ น ชุ มชนอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน ซึ่ งทางมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินภารกิจการบริ การวิชาการ
แก่สังคมแบบมีส่วนร่ วม โดยมีการบูรณาการองค์ความรู ้ของคณะ 11 คณะ 1 วิทยาลัย ร่ วมกับผูน้ าชุมชน ชุมชน
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เครื อข่ายฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการถ่ ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและผลกระทบ
ของหมู่บา้ น ชุมชน ในการนี้มหาวิทยาลัยดาเนินการกาหนดเลือกชุมชนพื้นที่เป้าหมายในการให้บริ การวิชาการแก่
สังคม คือ ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสื อ จ.ปทุมธานี (สถาบันวิจยั และพัฒนา, 2562)
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิมืออาชีพ (Hands-on) มีทกั ษะเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ที่ มี ค วามรู ้ มี ค วามสามารถในการคิดวิ เคราะห์ การแก้ปั ญ หา มี ทักษะวิ ชาชี พ ทักษะสั งคม ( Soft skills) และ
ประสบการณ์ ใ นการท างานจริ ง โดยการร่ วมมื อ กับ สถานประกอบการ (ฝ่ ายบริ ห ารและวางแผน วิ ท ยาลัย
การแพทย์แ ผนไทย, 2562) รวมทั้ง บู ร ณาการภู มิ ปั ญ ญาด้า นการแพทย์ แ ผนไทย โดยใช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและบริ การวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การดูแลสุ ขภาพประชาชนและผูป้ ่ วย (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559)
วิทยาลัยฯ จึงให้ความสาคัญกับการบริ การวิชาการแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม การส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็ นประโยชน์แก่สังคม ซึ่ งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็ นการบูรณาการ
องค์ความรู ้ ประสบการณ์ วิชาชี พ ผูว้ ิจัยจึ งพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทยด้วย
การบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนในโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและสร้างคุณค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาไทย ณ ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสื อ จ.ปทุมธานี เพื่อให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
การบริ การวิชาการของวิท ยาลัยฯ สามารถนาความรู ้ จากรายวิช าไปถ่า ยทอดให้แ ก่ ชุมชน ซึ่ ง เป็ นประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทยให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งและยังเพิ่มพูนความรู ้
และประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรมโครงการบริ การวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการบูรณาการบริ การ
วิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการการบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการ
เรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรการปฏิบตั ิการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน (organizationwide goal) การบู ร ณาการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เป็ นมากกว่ าความสอดคล้อ งไปในแนวทางเดี ย วกัน (alignment)
ซึ่ งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่ง
เดียวอย่างสมบูรณ์ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2554)
การบริ การวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรื อโครงการให้บริ การแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา
หรื อเป็ นการบริ การที่จดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริ การ (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2554)
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การให้บริ การวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุ ดมศึกษา ซึ่ งอยู่ในฐานะที่เป็ นที่พ่ ึงของชุมชน
หรื อสังคม เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรื อทาหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรื อการพัฒนา
ความรู ้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริ การวิชาการเป็ นการบริ การที่มีค่าตอบแทนและ
บริ การวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรู ้และประสบการณ์มาใช้พฒั นาหรื อบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน
และการวิจยั (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน, 2554)
การบูรณาการบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอน หมายถึง การนาเอาศาสตร์ ของการเรี ยนการสอน
และบริ การวิชาการ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็ นเนื้ อเดียวกัน จนมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง (ระบบบริ หารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563)
กิ่ ง กาญจน์ ทองงอก และคณะ (2560) กล่ า วถึ ง การบู ร ณาการโครงการบริ การทางวิ ช าการกั บ
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจิตสาธารณะ โดยสถาบันการศึกษาจะต้องมีส่วนร่ วมในการสร้ างเสริ มให้เกิ ด
อุปนิ สัยจิตสาธารณะกับนักเรี ยน นักศึกษา โดยการสอดแทรกเนื้ อหาให้ผสมกลมกลืนไปกับการเรี ยนการสอน
โดยการบูรณาการการบริ การวิชาการเข้ากับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยโครงงานจัดเป็ นวิธีการที่ได้ผลและนิยม
ใช้ กระบวนการหลักคือ 1) กาหนดโจทย์หวั ข้อโครงการบริ การวิชาการสู่ สังคมที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา
2) วางแผนสาหรับการดาเนิ นงานเพื่อการแก้ปัญหา 3) ลงมือปฏิบตั ิโครงการบริ การวิชาการตามที่ วางแผนไว้
4) สรุ ปวิเคราะห์ผลของการดาเนินโครงการบริ การ
กมลรั ตน์ เทอร์ เนอร์ และคณะ (2553) ศึ กษาผลการจัดการเรี ยนการสอนวิ ชาภาษาอัง กฤษ สาหรั บ
นักศึ กษาพยาบาล โดยบูรณาการกับโครงการบริ การวิชาการที่ จัดให้กับชาวต่างชาติ ของโรงเรี ยนสอนภาษา
Bangkok Baptist Learning Center (BBLC) ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึ กษาได้ฝึกใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ จริ ง พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานในวิชาภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการ
กับโครงการบริ การวิชาการ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของผูเ้ รี ยนโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมีสมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษดีข้ นึ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนในระดับมาก
คมสั น ทิ์ ขจรปั ญ ญาไพศาล (2556) ศึ กษาผลและความพึ ง พอใจในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดย
การบูรณาการการวิจยั และการบริ การวิชาการแก่สังคม ในรายวิชาการพัฒนาความเป็ นครู วิชาชี พ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์ พบว่า 1) เกิดการพัฒนาโครงการสอนรายวิชาการพัฒนาความเป็ น
ครู วิชาชี พ โดยได้บรรจุกิจกรรมการบริ การวิชาการแก่ สังคม ใช้กลยุทธ์การบริ การวิชาการแก่ สังคมเป็ นฐาน
การเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย PDCA 2) นักศึกษาเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในทักษะความเป็ นครู จากประสบการณ์จริ ง
จากการบริ การวิ ชาการแก่ สังคม 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิ จกรรมการในรายวิชา พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
สมจินดา ชมพูนุท และวรรณเพ็ญ อินทร์ แก้ว (2560) ศึกษาการบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการ
เรี ย นการสอนวิ ชาปฏิ บัติ การพยาบาลเลื อ กสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุ ม ชน พบว่ า 1) ภายหลัง เข้าร่ วม
โครงการสมรรถนะการปฏิบตั ิการพยาบาล ทุกสมรรถนะมีค่าเพิ่มขึ้นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ
4.58 สาหรับทัศนคติการให้บริ การสุ ขภาพและการปฏิบตั ิง านในชุ มชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.29 2) คะแนนเฉลี่ ย สมรรถนะการปฏิ บัติการพยาบาลหลัง การเข้าร่ วมโครงการบริ การวิ ชาการกับ
การเรี ยนการสอนมากกว่าก่อนเข้าร่ วมโครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .01) ทั้งสมรรถนะรายด้านและ
โดยรวม และ 3) คะแนนเฉลี่ยทัศนคติการให้บริ การสุ ขภาพและการปฏิบตั ิงานในชุมชนหลังการเข้าร่ วมโครงการ
บริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอนมากกว่าก่อนเข้าร่ วมโครงการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .001)
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ศิริอมร กาวีระ (2559) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุดว้ ยการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับ
การบริ การวิชาการและงานวิจยั : กรณี ศึกษากลุ่มผูส้ ู งอายุ บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตาบลสันผักหวาน อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 1) กระบวนการการบูรณาการการเรี ยนการสอนรายวิ ชาสัมมนา หัวข้อการประกอบการ
เข้ากับการบริ การวิชาการและการวิจยั เป็ นกระบวนการที่ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) 2) ผลของการบริ การวิชาการ
และงานวิจยั ในรายวิชาสัมมนาหัวข้อการประกอบการ พบว่า กลุ่มผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัด
โครงการบริ การวิชาการทุกครั้งในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายการพบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับแรก คือ สามารถนาความรู ้ ที่ได้รับไปใช้ได้จริ ง รองลงมา
คือ โครงการกิจกรรมตรงตามความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ มผูส้ ู งอายุและได้รับความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่จากโครงการและกิจกรรม
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย นี้ มาจากแนวคิ ด ของการบู ร ณาการบริ ก ารวิ ช าการกับ การเรี ย นการสอน
เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการบูร ณาการบริ การวิชาการกับ
การจัดการเรี ยนการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งและยังเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนที่ เข้าร่ วมโครงการการบูร ณาการบริ การวิ ชาการกับ การจัด การเรี ยนการสอน ทาให้
ประชาชนนาความรู ้ไปประยุก ต์ใช้ในการดูแลรักษาสุ ขภาพของตนเองได้ ดังนั้นจึงสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดังภาพที่ 1

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่ การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

การบูรณาการบริ การ
วิชาการกับการเรี ยน
การสอนในรายวิชา
เวชกรรมแผนไทย

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้าร่ วม
โครงการการบูรณา
การบริ การวิชาการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
(1) ศึ ก ษากระบวนการการบู ร ณาการบริ ก ารวิ ช าการกับ การจัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ชา
เวชกรรมแผนไทย และกระบวนการ Plan (การวางแผน) DO (การปฏิ บัติ ) Check (การตรวจสอบ) และ Act
(การปรับปรุ ง)
(2) วิทยาลัยฯ สารวจความต้องการของชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสื อ จ.ปทุมธานี พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และมีปัญหาสุ ขภาพเกี่ยวกับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
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(3) วิทยาลัยฯ จัดทาแผนโครงการบริ การวิชาการตรงตามความต้องการของชุมชน
(4) อาจารย์ผสู ้ อนกาหนดรายวิชาเพื่อบูรณาการกับบริ การวิชาการโดยเลือกวิชาเวชกรรมแผนไทย
และระบุกิจกรรมการบูรณาการบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอน ดังนี้
- มอบหมายให้นกั ศึกษาสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ การตรวจสัญญาณชีพ
ตรวจร่ างกาย และวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรื อน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การเจ็บป่ วยและให้คาแนะนา
- มอบหมายให้นักศึกษาถ่ ายทอดความรู ้ แก่ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเกี่ยวกับชาสมุนไพรตามธาตุ
เจ้าเรื อน
- มอบหมายให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู ้ แก่ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเกี่ยวกับการอบสมุนไพรเพื่อ
สุ ขภาพ
(5) ดาเนินโครงการโดยให้นกั ศึกษาลงพื้นที่เป้าหมาย ณ ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสื อ จ.ปทุมธานี
เพื่อถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ชุมชน
(6) อาจารย์ผสู ้ อนประเมินผล และสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ โดยอาจารย์สังเกตพฤติกรรม
และประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลงานของนักศึกษา
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
- ประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและสร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรชี วภาพและภูมิ
ปัญญาไทย ณ ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสื อ จ.ปทุมธานี จานวน 30 คน ที่มีความสนใจในการดูแลสุ ขภาพและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)
- นักศึกษาหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 46 คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเวชกรมแผน
ไทย
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการการบูรณาการบริ การวิชาการ เป็ น
แบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การหาคุณภาพของเครื่ องมือ มีดงั นี้
การบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย ด้าน
สถิติ และด้านศึกษาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน โดยมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนาไปใช้
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เมื่ อเสร็ จสิ้ นการจัดกิ จกรรมโครงการบริ การวิชาการ ผูว้ ิจัยให้คาชี้ แจงกับกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 2 กลุ่ม
เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิ ช าเวชกรรมแผนไทย โดยแจกแบบสอบถามกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย จากนั้น จึ ง เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ สรุ ปผลต่อไป
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. ผลการวิจัย
การบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย เป็ นกระบวนการ
PDCA คือ Plan (การวางแผน) DO (การปฏิบตั ิ) Check (การตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุ ง) ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
นักศึกษาหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี ที่ 2
ข้อมูลทัว่ ไป พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.96 และเพศชาย
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04
ความพึ ง พอใจของนักศึ กษาที่ มี ต่อ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการบูร ณาการบริ การวิ ชาการกับ
การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.75, S.D. = 0.45)
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความรู ้ และประสบการณ์ อยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.75, S.D = 0.44)
หากจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรี ยน
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด (x̅ = 4.80, S.D = 0.40) ส่ ว นด้า นประโยชน์ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกัน (x̅ = 4.75,
S.D = 0.46) หากจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งการร่ วมกิจกรรมช่วยให้เรี ยนรู ้การทางาน
เป็ นขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (x̅ = 4.85, S.D. = 0.36) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการบูรณาการบริ การวิชาการกับ
การจัดการเรี ยนการสอน
ข้อที่
ข้อคาถาม
S.D.
แปลผล
x̅
1
2
3
4

1
2
3

ด้านความรู้ และประสบการณ์
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรี ยน
การร่ วมกิจกรรมทาให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรี ยนมากขึ้น
ได้รับประสบการณ์ตรงหรื อได้เรี ยนรู ้วิถีชีวิตของผูค้ นจากกรณี
ตัวอย่าง/การลงพื้นที่ดาเนินการร่ วมกับอาจารย์
ได้รับความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์นอกเหนือจาก
ตาราและการเรี ยนในชั้นเรี ยน
รวม
ด้านประโยชน์
สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้
การร่ วมกิจกรรมทาให้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การร่ วมกิจกรรมช่วยให้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นขั้นตอน
รวม
โดยรวม
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4.80
4.65

0.40
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด

4.76

0.43

มากที่สุด

4.78
4.75

0.42
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด

4.65
4.74
4.85
4.75
4.75

0.48
0.53
0.36
0.46
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ประชาชนที่เข้ าร่ วมโครงการบริการวิชาการ
พบว่า ประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.33 มีอายุ
เฉลี่ย 41-50 ปี และ 51-60 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยเฉลี่ย จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 และ
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33
ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ เ ข้าร่ วมโครงการการบู รณาการบริ การวิ ชาการกับ การจั ด การเรี ยน
การสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.49, S.D. = 0.63) เมื่ อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.47) หากพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ ความเหมาะสมของกิ จกรรมในโครงการ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (x̅ = 4.73, S.D. = 0.44)
ในด้านคุณภาพ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ งความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.49) และด้านประโยชน์ พบว่า ประชาชนมี ความพึงพอใจต่อ ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่ วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (x̅ = 4.73, S.D. = 0.55) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการการบูรณาการบริ การวิชาการ
ข้อที่
1
2

1
2
3

1
2
3
4
5

ข้อคาถาม
ด้านกระบวนการ
กระบวนการการให้บริ การ/การจัดกิจกรรมโครงการ
ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ
รวม
ด้านคุณภาพ
วิทยากรมีความสามารถในการบรรยาย ให้คาแนะนาและ
ตอบคาถาม
ความเหมาะสมของเวลาในการจัดโครงการ
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ
รวม
ด้านประโยชน์
หัวข้อและเนื้อหาที่บรรยายตรงกับความต้องการ
ความรู ้ความเข้าใจต่อเนื้อหาที่บรรยาย ก่อนเข้ารับการอบรม
ความรู ้ความเข้าใจต่อเนื้อหาที่บรรยาย หลังเข้ารับการอบรม
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่ วมโครงการ
สามารถนาความรู ้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อย
เพียงใด
รวม
โดยรวม
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x̅

S.D.

แปลผล

4.53
4.73
4.63

0.51
0.44
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.43

1.00

มากที่สุด

4.40
4.63
4.48

0.60
0.49
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.70
3.23
4.50
4.73
4.70

0.47
1.21
0.95
0.55
0.47

มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.37
4.49

0.73
0.63

มาก
มาก
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6. อภิปรายผล
การบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มี ต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการบูร ณาการบริ การวิชาการกับ
การจัดการเรี ยนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการการบูรณาการบริ การวิชาการ
กับการจัดการเรี ยนการสอน จากวัตถุประสงค์ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยการบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็ นเพราะว่า การบูรณาการ
บริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นประโยชน์กับนักศึ กษาและทาให้ นักศึ กษาได้รับความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์จริ ง สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล (2556) ศึกษาผลและความพึงพอใจใน
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการบูรณาการการวิจั ย และการบริ ก ารวิชาการแก่ สังคม ในรายวิชาการพัฒนา
ความเป็ นครู วิชาชี พ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กาฬสิ น ธุ์ พบว่ า นักศึ กษาเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในทักษะความเป็ นครู จากประสบการณ์จริ งจากการบริ การวิชาการแก่สังคม และนักศึกษามี
ความพึ ง พอใจอยู่ในระดับมากในการเข้าร่ วมกิ จกรรมการในรายวิ ชา นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ สมจิ นดา
ชมพูนุท และวรรณเพ็ญ อินทร์ แก้ว (2560) ศึกษาการบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
ปฏิ บัติ ก ารพยาบาลเลื อ กสรร สาขาการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชน พบว่ า ทัศ นคติ ก ารให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพและ
การปฏิบตั ิงานในชุมชนโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์ที่ได้รับอยูใ่ นระดับมากที่สุด พบว่า สามารถ
นาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม และคณะ
(2014) ได้ศึ ก ษาทัก ษะการดู แลสุ ขภาพด้า นอนามัย เจริ ญพัน ธุ์ ของนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาตอนปลาย มู ล นิ ธิ
วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง จากการจัดโครงการบูรณาการบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอนการพยาบาล
สู ติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่า การจัดโครงการบูรณาการบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอนมี
ประโยชน์อย่างสู งสุ ดที่นกั เรี ยนพยาบาลได้นาความรู ้ที่ ได้ในชั้นเรี ยนประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง เช่นเดียวกับ
เรขา อรั ญ วงศ์ (2553) ที่ ศึ ก ษาการบูร ณาการการเรี ย นการสอน และการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมในรายวิชา
การจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า นักศึกษามองเห็นประโยชน์และเกิดประสบการณ์จากการเข้าร่ วมกิจกรรม
ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ เ ข้าร่ วมโครงการการบู รณาการบริ การวิ ชาการกับ การจัด การเรี ยน
การสอนในรายวิ ช าเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า
ด้า นกระบวนการ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ทั้ง นี้ เพราะกิ จ กรรมและกระบวนการมี ค วามเหมาะสมกับ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกาญจนา ดงสงคราม (2560) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการสู่ การบริ การวิชาการชุ มชนโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
การยอมรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แ บบบูรณาการสู่ การบริ การวิชาการชุมชน พบว่า การยอมรับและ
นาไปใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการสู่การบริ การวิชาการชุมชนโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ Dhanit Pladornrittirong (2559) ได้ศึกษาการบูรณาการ
การเรี ยนการสอนกับการบริ การวิชาการแก่ชุมชุนวิชาการออกแบบเครื่ องประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทย
มี วตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ การวิชาการแก่ สังคมที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนในรายวิชาออกแบบ
เครื่ อ งประดับ ของนิ สิ ต ภาควิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย นเรศวร
ผลการวิจยั พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยูใ่ นระดับสู ง เช่นเดียวกับศิริอมร กาวีระ (2559) ศึกษา
การพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุดว้ ยการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการบริ การวิชาการและงานวิจยั :
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กรณี ศึกษากลุ่มผูส้ ู งอายุบา้ นต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตาบลสันผักหวาน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว ัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการบริ การวิชาการในรายวิชาสัมมนาหัวข้อการประกอบการต่อกลุ่มผูส้ ู งอายุ ผลของการบริ การ
วิชาการในรายวิชาสัมมนาหัวข้อการประกอบการ พบว่า กลุ่มผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัด
โครงการบริ การวิชาการในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายการพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับแรกคือสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ได้จริ ง

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถนาไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทยของแต่ละชั้นปี
เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง และเพิม่ ทักษะการปฏิบตั ิ
(2) สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ร่วมกับกิ จกรรมการศึกษาดูงานที่เกี่ ยวข้องกับทางด้านการแพทย์
แผนไทย เพื่อกระตุน้ ความสนใจต่อการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทยเพิ่มขึ้น
(3) ทาให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนและชุมชนในการดูแลสุ ขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรท าการศึ ก ษาในกลุ่ ม ตัว อย่ า งอื่ น ๆ เช่ น นัก ศึ ก ษาชั้น ปี อื่ น เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาและหลักสู ตรรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนต่อไป
(2) ควรมีการดาเนินโครงการการบูรณาการการบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น
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การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของ
สิ่ งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนบ้ านดอนตะลุมพุก
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นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
E-mail: Wilailuk5230@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ลิมตศิริ
อาจารย์ประจาสาขานวัตกรรมหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ให้มีตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 80/80 2)
เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก่อนและหลังจากการเรี ยน เรื่ อง หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต
ด้ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ 3) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยน เรื่ อง
หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และด้วยวิธีการสอนแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านดอนตะลุมพุก
(เจริ ญจิตต์วิทยา) จานวน 1 ห้องเรี ยน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจับ
ฉลากห้องเรี ยน ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 จานวน 20 คน
ใช้วิธีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และกลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 จานวน 20 คน
ใช้วิธีสอนแบบปกติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
(t-test)
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ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของ
สิ่ งมีชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.13/83.58 เป็ นไปตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ
80/ 80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก่อนและหลังจากการเรี ยน เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต
ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ พบว่า หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ และด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สูงกว่า
การสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ , หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop and determine the efficiency of a set of science
learning activities on the Basic Units of Living Organisms among Mathayomsuksa 1 students to achieve the 80/80
efficiency criterion, 2) to compare learning achievement of students on the Basic Units of Living Organisms
between pretest and posttest periods using a set of science learning activities , 3) to compare learning achievement
on the Basic Units of Living Organisms between pretest and posttest periods using a conventional instruction
method, and 4) to compare students' learning achievement on the Basic Units of Living Organisms between a set
of science learning activities and a conventional instruction method.
The sample of this research was Mathayomsuksa 1 students from one classroom at Bandontalumpuk
(Charernjitwithaya) School, which were obtained by using cluster random sampling through classroom drawing
method. The sample was divided into an experimental group (Mathayomsuksa 1/1 students learning with a set of
science learning activities) and a control group (Mathayomsuksa 1/2 students learning with a conventional
instruction method). Data were analyzed using statistics, including percentage, mean, standard deviation, and
t-test.
The results of this research indicated as follows:
1. The efficiency of a set of science learning activities on the Basic Units of Living Organisms among
Mathayomsuksa 1 students was 81.13/83.58, which met the 80/80 efficiency criteria.
2. Learning achievement of the experimental group learning with a set of science learning activities on
the Basic Units of Living Organisms at posttest period was higher than that at pretest period with a statistical
significance level of .05.
3. Learning achievement of the experimental group learning with a set of science learning activities on
the Basic Units of Living Organisms was higher than that of the control group learning with a conventional
instruction method with a statistical significance level of .05.
Keywords: Academic Achievement, a set of science learning activities, Basic Units of Living Organisms
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อ ม และความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ จริ ญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว เพื่ อ พัฒ นา และ
เสริ มสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกใน
ศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ในปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ เข้ามามีความสาคัญในชีวิตประจาวัน เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับทุกคนใน
การดารงชีวิตทั้งในเรื่ องการศึกษา หรื อการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้ และผลผลิต
ต่าง ๆ ที่มนุษย์นามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิต สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลที่ได้จากความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่ ว มกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์อื่ น ๆ ทั้ง สิ้ น วิ ท ยาศาสตร์ จึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ไ ด้พ ัฒ นา
กระบวนการคิด ให้มีความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ทั้งยังมีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหา
ความรู ้ ใช้ความรู ้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลหรื อสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ประยุกต์ใช้
ทักษะการคิดเชิงคานวณและความรู ้ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่ อดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยาน
ที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี
ความรู ้ ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึน สามารถนาความรู ้ ไปใช้อย่างมีเหตุผล
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 30)
จากการศึ กษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2562 ของโรงเรี ยนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริ ญจิตต์วิทยา) ปรากฏว่าผลการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติ (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ต่ากว่าระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.96 ซึ่ งคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 30.07 เมื่อมาวิเคราะห์ตามสาระการเรี ยนรู ้ (โรงเรี ยนบ้านดอนตะลุมพุก , 2563,
หน้า 6) พบว่าสาระที่ 1 สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชี วิต มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ความสั ม พัน ธ์ ข องโครงสร้ า ง และหน้ า ที่ ข องระบบต่ า ง ๆ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ท างานสั ม พัน ธ์ กัน
มี กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้และนาความรู ้ ไปใช้ในการดารงชี วิตของตนเองและดูแล
สิ่ ง มี ชี วิ ต อยู่ใ นระดับ ที่ ต้องปรั บ ปรุ ง ทั้ง นี้ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุรี เขต 2 จัด ท า
แผนพัฒนาการศึกษาโดยกาหนดข้อตกลงร่ วมกันกับโรงเรี ยนที่อยู่ในสังกัดในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติ
(O-NET) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คือ สื่ อประกอบการเรี ยนการสอน หรื อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนหลายอย่างที่
ผูส้ อนสร้ างขึ้น เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจัดกิ จกรรมไว้อย่างเป็ นระบบในชุ ดหรื อกล่องเดี ยวกัน
ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นนั้นเป็ นชุดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีระบบเป็ นขั้นตอน
เพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะด้านการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ได้
กาหนดไว้ และทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง โดยครู คอย ให้คาแนะนา
และให้คาปรึ กษาเท่านั้น (สุ วธิ ดา สันสา, 2558, หน้า 33) ซึ่ งสอดคล้องกับอริ ยาภรณ์ ขุนปั กษี (2561, หน้า 19)
ชุดกิจกรรม หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ประกอบในการเรี ยนการสอนโดยให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
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สิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู ผูส้ อนเป็ นผูส้ ร้ างขึ้น วางแผน กาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของ การเรี ยนรู ้
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาคว้า และปฏิ บตั ิ กิจกรรม เกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ โดยครู มีหน้าที่ให้คาแนะนาเพื่อ
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จ
ด้วยเหตุผลและประโยชน์จากชุดกิจกรรม ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญของการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ และ
เห็นความสาคัญที่จะนาชุดกิจกรรมมาใช้ในการเรี ยนการสอนจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
ความพึงพอใจ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่ อง หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 โรงเรี ยนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริ ญจิตต์วิทยา) ที่เรี ยนโดยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิ ทยาศาสตร์ เป็ นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของ
สิ่ งมีชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ให้มีตามเกณฑ์ประสิ ทธิภาพ 80/ 80
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก่อนและหลังจากการเรี ยน เรื่ อง หน่วยพื้นฐาน
ของสิ่ งมีชีวิต ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
(3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมี ชีวิต ด้วยชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และด้วยวิธีการสอนแบบปกติ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุ ดกิ จกรรม มี หลายชื่ อที่ ใช้เรี ยนกัน ไม่ว่าจะเป็ นชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หรื อ ชุ ด การสอน (learning
package, instructional package) เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่รวบรวมสื่ อ กระบวนการ และกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อเป็ นสื่ อกลางระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่ผูเ้ รี ยนตามจุดประสงค์อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ องค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้หลายรู ปแบบ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั จะต้องมีองค์ประกอบ คือ
ชื่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยน และการประเมินผล
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
หาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็ นขั้นตอนที่จะพิสูจน์ว่า ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นเมื่อนาไปใช้จริ งจะเกิด
ประโยชน์ สามารถแก้ปัญหา ปรับปรุ งหรื อพัฒนา ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ คุม้ ค่าตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ หลังจากคานวณ ค่า E1/E2 ออกมาแล้ว หากไม่เ ป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้จะต้องพัฒนา
ปรับปรุ งชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นแล้วทดลองซ้ าจนกว่าจะได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถทางสมองของผูเ้ รี ยนในด้านความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ
ทางวิชาการ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และประสบการณ์การเรี ยนรู ้หลังจากการเรี ยนแล้ว สามารถวัด
การเปลี่ยนแปลงได้จากคะแนนสอบหรื อคะแนนจากงาน
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ตัวแปรตาม

การเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่วยพื้นฐาน
ของสิ่ งมีชีวิต

การเรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลัง การเรี ยน เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ด้วยชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์สูงกว่าการเรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองที่มี
กลุ่มควบคุมและที่มีการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านดอนตะลุมพุก
(เจริ ญจิตต์วิทยา) จานวน 2 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 40 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านดอนตะลุมพุก
(เจริ ญจิตต์วิทยา) จานวน 1 ห้องเรี ยน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ ม แบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยวิธีการจับ
ฉลากห้องเรี ยน ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 จานวน 20 คน
ใช้วิธีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และกลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 จานวน 20 คน
ใช้วิธีสอนแบบปกติ
4.3 เครื่ องมือวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ซึ่งจัดทาทั้งหมด 5 ชุด พบว่าได้ประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.13/83.58
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จานวน 5 แผน รวม 10 ชัว่ โมง
พบว่าตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป ทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 5 แผน รวม 10 ชัว่ โมง พบว่าตรวจสอบความเหมาะสม
และความถูกต้อง โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) อยูใ่ นระดับมากขึ้นไปทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
2. ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
และการสอนแบบปกติ
3. เมื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครบตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว นักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
4. นาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต วิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย
ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหาค่า (E1/E2)
2. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย น และหลัง เรี ย นด้ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบผลต่างของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้ t – test Dependent samples
3. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ที่เรี ยนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ กบั การเรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้ t – test Independent
samples

5. ผลการวิจัย
1. การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของ
สิ่ งมีชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.13/83.58 เป็ นไปตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ
80/ 80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก่อนและหลังจากการเรี ยน เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต
ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ พบว่า หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก่อนและหลังจากการเรี ยน เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ และด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สูงกว่า
การสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต
ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นบ้านดอนตะลุม พุ ก (เจริ ญ จิ ตต์วิทยา) ที่ เ รี ย นโดยใช้ชุด กิ จกรรม
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์กบั การสอนแบบปกติ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่วยพื้นฐานของ
สิ่ งมี ชีวิต ตามกระบวนการในการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
81.13/83.58 เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ ต้ ัง ไว้ นั่น คื อ นัก เรี ย นมี ผ ลการท ากิ จ กรรมในชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่วางไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ได้จดั
กิจกรรมให้นกั เรี ยนเป็ นผูศ้ ึกษาหาความรู ้ และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
ในเนื้ อหาสาระ ส่ งผลให้นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน โดยมี ผูว้ ิจัยคอยให้การสนับสนุ น ช่ วยเหลือ
ให้ ค าปรึ กษา และควบคุ ม ดู แ ลอย่างใกล้ชิด ตลอดเวลาในการท ากิ จ กรรมการเรี ย น รู ้ สอดคล้อ งกับ อัจ ฉรา
เพชรอ่อน (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
ความหลากหลายของพืชและสัตว์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิภาพ 80.37/81.48 สอดคล้อง
กับ ภาณุ วฒั น์ เปรมปรี (2556) ได้ศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบนิเวศน้ าจืด สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ องระบบนิ เวศ
น้ าจืด มีประสิ ทธิภาพ 82.98/80.53
2. จากการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน นักเรี ยนที่เรี ยนโดยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
เรื่ อ ง หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ งมี ชีวิ ต มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ สู ง กว่ าการเรี ย นแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ในภาพรวมนักเรี ยนที่เรี ยนโดยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
33.30 และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยวิธีแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 29.85 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์พบว่า หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05 โดยมี คะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยน เท่ากับ 13.45 คะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยน เท่ากับ 33.30 ซึ่ งสอดคล้องกับ
อัจฉรา เพชรอ่อน (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความหลากหลายของพืชและสัตว์
ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้สาระ
วิทยาศาสตร์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมสู งกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ องความหลากหลายของพืชและ
สัตว์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ อรทัย น้อยญาโณ (2554) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง แรงและการเคลื่อนที่ วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ดว้ ย
ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงและการเคลื่อนที่ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 8 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.31 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 17.14 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.35 สอดคล้อ งกับ มงคล ทะนัน ไธสง (2556) ได้ศึ กษา การพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
การดารงชีวิตของพืช โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 พบว่ า นักเรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นด้วยชุ ด กิ จ กรรมกรเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
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การดารงชีวิตของพืช โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) การจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมกาเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ในกระบวนการทดลอง ที่ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ในแต่ละขั้นตอนอาจใช้เวลาที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม ในบางกลุ่มอาจมีการยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสม หรื อ
ให้นกั เรี ยนบางกลุ่มที่ไม่เสร็ จมาทากิจกรรมนอกเวลาครู ผสู ้ อนต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
(2) ครู ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เพียงพอต่อนักเรี ยนทุกกลุ่ม
และเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์สารองในกรณี มีวสั ดุอุปกรณ์ชารุ ดเสี ยหาย
(3) การจัดกิจกรรมครู ผสู ้ อนจะต้องกระตุน้ ความสนใจนักเรี ยนเพือ่ ให้การสอนเป็ นไปตามกิจกรรม
ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งกระตุน้ นักเรี ยนที่เก่งช่วยเหลือเพื่อภายในกลุม่ ของตนเอง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
(2) ควรมีการศึกษาออกแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริ มทักษะในด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณท่านผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู ้
รวมทั้งให้คาแนะนา เพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ในการทาสารนิพนธ์ฉบับนี้ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริ ญจิตต์
วิทยา) ที่ช่วยเหลือให้ความร่ วมมือและอานวยความสะดวกในการทดลองอย่างดียงิ่
ขอกราบของพระคุณ คุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่เป็ นกาลังใจให้ความช่วยเหลือให้ฟันฝ่ าอุป สรรค
ต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนผูว้ ิจยั ในการทาสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้สาเร็ จด้วยดี
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กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
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การศึกษาผลการเรียนรู้การออกแบบอินโฟกราฟฟิ กของนักเรียน
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
THE STUDY OF STUDENT LEARNING OUTCOMES IN STUDENT
INFOGRAPHIC DESIGN USING PROJECT BASED LEARNING
สถาพร สาดแล่น
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ และการสอน
คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : 5741120015@dru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ จ านวน 2 ข้ อ ได้ แ ก่ 1) เพื่ อ พัฒ นากิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ อ อกแบบ
อินโฟกราฟฟิ ก ของนักเรี ยน โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน 2) เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้
ออกแบบ อินโฟกราฟฟิ ก ของนักเรี ยน โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้คือนักเรี ยนในชุ มชน
แพรกษา เครื่ องมือวิจยั คือ แอปพลิเคชัน่ แคนวา การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้แบบประเมินรู บริ คสกอล์
จากผลการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิ ก ของนักเรี ยนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
พบว่านักเรี ยน จานวน 16 คนที่เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกแบบอินโฟกราฟฟิ ก โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
นักเรี ยนสามารถออกแบบอินโฟกราฟฟิ ก โดยใช้ แอพพลิเคชัน่ แคนวา ได้จริ งป้ายประชาสัมพันธ์มีความสวย
งาน สี สั น สะดุ ด ตา น่ า ดึ ง ดู ด และมี ค วามคิดริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ เพราะเนื่ อ งจากว่ าการจัด การเรี ยนรู ้ ออกแบบ
อินโฟกราฟฟิ ก โดยใช้โครงงานเป็ นฐานเป็ นกระบวนการ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ส่งเสริ มให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะ สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และทาให้ผูเ้ รี ยนอยากรู ้
อยากเห็นอยากทดสอบ ทดลองและปฏิบตั ิ รวมถึงส่งเสริ มการมีกิจกรรมร่ วมกันระหว่างผุเ้ รี ยนภายในกลุ่ม
คาสาคัญ: การเรี ยนรู ้ในการออกแบบอินโฟกราฟิ ก , โครงงานเป็ นฐาน , การเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน

ABSTRACT
This research consists of 2 items: 1) to develop design learning activities.Infos dance of students using
the work thickness as a base 2) to study learning outcomes, development of learning activities, design student
infos by using the project as a foundation, which are chosen by students in the research education community.
Is a data analysis canvas application used by Rubiksgol.
As a result of the development of learning activities, design the infographic of students using the project
as a base. It was found that 16 students who participated in an infographic design learning activity. By using the
project as a base, students can actually design infographics using the canvas application. Billboards are beautiful,
colorful, eye-catching, attractive and creative. Because because of the learning management, infographic design
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by using the project as the base as a process It helps people learn by themselves. Fostering creativity, skills,
creating new and interesting learning environments and experiences that make the learner curious to test.
Experiment and practice Including promoting joint activities among students within the group
Keywords: Learning to design infographics, project Base, Project-based learning

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เทศบาลเมืองแพรกษาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการห่ างจากที่ว่าการอาเภอเมื อง
สมุทรปราการ6กิโลเมตรมีพ้ืนที่ท้งั หมด ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 12.586 ตารางกิโลเมตรหรื อ
ประมาณ 7,866 ไร่ เทศบาลเมื องแพรกษาเดิ มเป็ นพื้นที่ ส่วนหนึ่ งของตาบลบางเมื อง ต่อมาปี พ.ศ.2472 ได้มี
การแยกพื้นที่บางส่วนออกจากตาบลบางเมือง จัดตั้งเป็ นตาบลใหม่ เรี ยกว่า ตาบลแพรกตาสา สาเหตุเพราะพื้นที่น้ ี
แต่เดิมมีคนชื่อตาสาได้มาบุกเบิกทามาหากินเป็ นคนแรก จึงเรี ยกพื้นที่แถบนี้ว่า แพรกตาสา ต่อมาปี 2480 จึงได้
เปลี่ยนชื่อมาเป็ นตาบลแพรกษาและใช้มาจนถึงปัจจุบนั นี้
การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึง การเรี ยนรู ้ที่จดั ประสบการณ์ใน
การปฏิ บัติ ง านให้ แ ก่ ผูเ้ รี ย นเหมื อ นกับ การท างานในชี วิ ต จริ ง อย่ า งมี ร ะบบ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ย นได้มี
ประสบการณ์ตรง ได้เรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการหาความรู ้ความจริ งอย่างมีเหตุผล ได้ทาการทดลอง ได้พิสูจน์
สิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู ้จกั การวางแผนการทางาน ฝึ กการเป็ นผูน้ า ผูต้ าม ตลอดจนได้พฒั นากระบวนการคิด
โดยเฉพาะการคิดขั้นสู ง และการประเมินตนเอง โดยมีครู เป็ นผูก้ ระตุน้ เพื่อนาความสนใจที่เกิดจากตัวผูเ้ รี ยนมา
ใช้ในการทากิจกรรมค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตัวเอง นาไปสู่ การเพิ่มความรู ้ที่ได้จากการลงมือปฏิบตั ิ การฟั ง และ
การสังเกตจากผูร้ ู ้ โดยผูเ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม ที่ จะนามาสู่ การสรุ ปความรู ้ใหม่
มีการเขียนกระบวนการจัดทาโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็ นผลงานแบบรู ปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ,
2557: 19-20)
นอกจากนี้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ยังเน้นการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์
ชี วิตขณะที่เรี ยน ได้พฒั นาทักษะต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการตามลาดับขั้นความรู ้ความคิดของบลูม
ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการคิด
สร้างสรรค์ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ถือได้ว่าเป็ น การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เนื่องจากผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครู เป็ นผูใ้ ห้ การส่งเสริ ม สนับสนุน
ซึ่ งตรงกับหัวข้อผูว้ ิจยั ที่ได้ใช้ อินโฟกราฟิ กในการสร้างชิ้นงานช่วยเหลือชุมชน โดยใช้ Project Based เข้ามาช่วย
ในการเรี ยนการสอน (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20)
ผูว้ ิจัยจึ งได้เสนอโครงงานวิจยั การศึ กษาผลการเรี ยนรู ้ ออกแบบอินโฟกราฟฟิ กของนักเรี ยนโดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน โดยให้เยาวชนได้มีส่วนร่ วม ด้วยการให้ผูเ้ รี ยนฝึ กการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อชุมชน
โดยเฉพาะ การใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบอินโฟกราฟฟิ ก และเป็ นแผนในการเรี ยนรู ้ และการมีส่วนร่ วมใน
ชุมชน และเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจถึงการทาอินโฟกราฟฟิ กได้ดียิ่งขึ้น และ ผูส้ อนได้ทาการประเมินผลการเรี ยนรู ้
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิ ก โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ได้ผลตอบรับเป็ นที่น่าสนใจ
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิ ก ของนักเรี ยน โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
2. เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิ ก ของนักเรี ยน โดยใช้โครงงาน
เป็ นฐาน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ (2543 อ้างถึ งใน วัฒนา มังคสมัน , 2551) ได้ให้
ความหมายของการสอนแบบโครงงานไว้ว่าเป็ นการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนได้เลื อกและสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างลุ่ มลึกด้วยตนเองโดยใช้วิธีการและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและ
สามารถนาผลการเรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวิตได้
ลัด ดา ภู่ เ กี ย รติ (2544 อ้างถึ ง ใน อัง คณา ตุ ง คะสมิ ต , 2559) ได้สรุ ป ความหมายของโครงงานไว้ว่ า
โครงงานเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความสนใจใคร่ รู้ของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อ
หลาย ๆ สิ่ งที่สงสัยและอยากรู ้คาตอบให้ลึกซึ้ งชัดเจนหรื อต้องการเรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้
ทักษะกระบวนการที่มีวิธีการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีข้นั ตอนต่อเนื่องมีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด
แล้วลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานที่วางไว้จนได้ขอ้ สรุ ปหรื อผลการศึกษาหรื อคาตอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้น ๆ และมี
การนาเสนอเพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ หรื ออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า โครงงานเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการทาวิจยั โดยเด็ก ๆ
เพราะได้คน้ หาความรู ้ดว้ ยตนเองจากประเด็นปัญหาที่กาหนดขึ้นร่ วมกันมีการตั้งสมมติฐานเพื่อไปสู่ คาตอบ และ
นาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ทาให้เข้าใจง่ายและเป็ นระบบ
บุญเลี้ยง ทุมทอง (2548) ได้ให้ความหมายของโครงงานไว้ว่า เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้รูป แบบหนึ่งที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ได้ปฏิบตั ิจริ งในการศึกษา สารวจ ทดลอง ค้นคว้า และ
ประดิษฐ์ดว้ ยตนเอง โดยมีครู เป็ นที่ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด
วัฒนา มังคสมัน (2551) ซึ่ งใช้คาว่า “โครงการ” ได้สรุ ปความหมายของรู ปแบบการสอนแบบโครงการ
ว่า เป็ นการจัดประสบการณ์ที่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างลุ่มลึก โดยเรื่ องที่เรี ยนและประเด็น
ปัญหาที่ศึกษามาจากความสนใจของตัวเด็กเอง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมุ่งให้เด็กมีประสบการณ์ตรงกับ
เรื่ องที่ศึกษานั้น โดยการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้สังเกตอย่างใกล้ชิดจากแหล่งความรู ้เบื้องต้น อาจใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานอย่างเพียงพอตามความสนใจของเด็ก เพื่อที่จะให้เด็กได้คน้ พบคาตอบและคลี่คลายความสงสัย ในการจัด
กิจกรรมเด็กอาจประสบกับความสาเร็ จและความล้มเหลวในวิธีการแสงหาความรู ้ และเมื่อเขาพบคาตอบก็จะนา
ความรู ้ที่ได้มาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของเด็กเอง
ทิศนา แขมมณี (2560) ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงการเป็ นหลักไว้ว่า เป็ น
การจัดสภาพการณ์ของการเรี ยนการสอน โดยให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันเลือกทาโครงการที่ตนสนใจ โดยร่ วมกันสารวจ
สังเกต และกาหนดเรื่ องที่ตนสนใจ วางแผนในการทาโครงการร่ วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู ้ที่จาเป็ น และลงมือ
ปฏิ บัติ งานตามแผนงานที่ ว างไว้จนได้ข้อค้นพบหรื อ สิ่ งประดิ ษฐ์ ใหม่ แล้ว จึ ง เขียนรายงานและนาเสนอต่อ
สาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วนาผลงานประสบการณ์ ท้ งั หมดมาอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิดกัน และ
สรุ ปผลการเรี ยนรู ้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด
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บุญเลี้ยง ทุมทอง (2548) ได้ให้ความหมายของโครงงานไว้ว่า เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่งที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ได้ปฏิบตั ิจริ งในการศึกษา สารวจ ทดลอง ค้นคว้า และ
ประดิษฐ์ดว้ ยตนเอง โดยมีครู เป็ นที่ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด
วัฒนา มังคสมัน (2551) ซึ่ งใช้คาว่า “โครงการ” ได้สรุ ปความหมายของรู ปแบบการสอนแบบโครงการ
ว่า เป็ นการจัดประสบการณ์ที่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างลุ่มลึก โดยเรื่ องที่เรี ยนและประเด็น
ปัญหาที่ศึกษามาจากความสนใจของตัวเด็กเอง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมุ่งให้เด็กมีประสบการณ์ตรงกับ
เรื่ องที่ศึกษานั้น โดยการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้สังเกตอย่างใกล้ชิดจากแหล่งความรู ้เบื้องต้น อาจใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานอย่างเพียงพอตามความสนใจของเด็ก เพื่อที่จะให้เด็กได้คน้ พบคาตอบและคลี่คลายความสงสัย ในการจัด
กิจกรรมเด็กอาจประสบกับความสาเร็ จและความล้มเหลวในวิธีการแสงหาความรู ้ และเมื่อเขาพบคาตอบก็จะนา
ความรู ้ที่ได้มาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของเด็กเอง
3.2กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ตัวแปรต้น
การใช้ โครงงานเป็ นฐาน

ตัวแปรตาม
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการออกแบบอินโฟกราฟฟิ ก
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนหาดอมราอักษร
ลักษณ์วิทยา ที่ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนหาดอมรา
อักษรลักษณ์วิทยา ที่ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
4.2 แบบแผนของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงทดลอง
4.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
1. แบบฝึ กปฏิบตั ิจานวน 4 แผน
สัปดาห์ ที่ 1
แผนที่ 1 แนะนาการใช้งาน Application Canva และการพัฒนาชิ้นงานการออกแบบป้าย
ประชาสัมพันธ์ชุมชนแพรกษา
แผนที่ 2 การสอนเทคนิคและวิธีการใช้ Application Canva
สัปดาห์ ที่ 2
แผนที่ 3 จัดกลุ่มให้ผเู ้ รี ยนออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชนแพรกษาและให้ออกมานาเสนอ
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แผนที่ 4 จัดการแข่งขันให้ผเู ้ รี ยนประกวดการทาป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชนแพรกษาเพื่อวัดผล
การประเมิน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ติ ด ต่ อ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างที่ อาศัย อยู่ในหมู่บ้านศิ วะนคร จัง หวัด สมุ ทรปราการที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 13-18 ปี
2. ผูว้ ิจยั สอบถามอายุของประชากรกลุ่มตัวอย่างว่ามีช่วงอายุเท่าไหร่ บา้ ง เพื่อคัดกรอง ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั กาหนด
3. เมื่อสอบถามเสร็ จแล้ว ผูว้ ิจยั สอบถามผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ว่าใครในที่น้ ีรู้จกั แอพ Canva หรื อไม่
4. ผูว้ ิจยั ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี เด็กเล็กเด็กโตปนกันไป เพื่อให้เกิด
การช่วยเหลือกันและกัน
5. สอนการใช้งาน แอพ Canva โดยให้นกั เรี ยนดูคลิปการสอนการใช้ แอพ Canva ประมาณ 20 นาที
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จะถามอีกครั้งว่า แอพ Canva คืออะไรใช้ทาอะไรได้บา้ ง
6. ผูว้ ิจยั จะแจกกระดาษโป๊ สเตอร์ แผ่นใหญ่จานวน 1 แผ่น ให้แต่ละกลุ่มพร้อมเครื่ องมือ เขียนและ
สี ให้ทุกกลุ่ม
7. ผูว้ ิจยั จะตั้งโจทย์ให้นกั เรี ยนออกแบบ โป๊ สเตอร์แนวนอนให้ทาใน เรื่ อง สุ ขสันต์วนั เด็ก
8. ให้นักเรี ยนออกแบบป้ ายโป๊ สเตอร์ ในแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้โจทย์คนละแบบกัน
โดยการสุ่มจับฉลาก ให้ตวั แทนกลุ่มเป็ นคนจับ ให้เวลา 1 ชม ในการท า แล้วให้แต่ ละกลุ่มออกมาพรี เซนว่าทาไม
ถึงตกแต่งแบบนี้ ป้ายนี้ความหมายว่าอย่างไร
9. นักเรี ยนที่จบั กลุ่มไว้ มาแข่งขันทาป้ ายนี้ อีกรอบ เพื่อเป็ นการแก้มือและทดสอบ ความรู ้ความ
เข้าใจ คราวนี้จะได้โจทย์เดียวกัน แต่เน้นดูที่ขอ้ ความที่ใส่ และการตกแต่ง สวยงาม และการพรี เซน โดยเสริ มแรง
คือมีรางวัลให้สาหรับกลุ่มที่ชนะ กลุ่มที่ 1 ได้ 600 กลุ่ม 2 ได้ 400 กลุ่ม 3 ได้ 200 เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
โดยจะมีคุณครู 3 ท่านเป็ น คณะกรรมการ เพื่อการตัดสิ นที่ยตุ ิธรรม

5. ผลการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ออกแบบ Infographic ของนักเรี ยน โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานของ
นักเรียน
โดยผลการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ อ อกแบบ Infographicโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ประกอบไปด้วย
ขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน
1.1 ผูว้ ิจยั ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงาน
เป็ นฐาน และ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้อินโฟกราฟฟิ ก
1.2 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดแผนการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 จัดแผนการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานเพื่อนามาสอน
2.1 ผูว้ ิ จัย จัด แผนการเรี ย นรู ้ แบบโครงงานเป็ นฐานทั้งหมด 4 แผน ระยะเวลา 2 สั ป ดาห์
สัปดาห์ละ 2 วัน 2สัปดาห์ 4 แผน
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2.2 นาแผนการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย จานวน 16 คน เพื่อเก็บ
ข้อมูลการดาเนินการ โดยใช้แผนการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานทั้งหมด 4 แผน ระยะเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 2 วัน 2สัปดาห์ 4 แผน
ตอนที่ 2 การประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ ออกแบบ Infographic ของนักเรียน
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ผูว้ ิจยั ประเมินผลการเรี ยนรู ้การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิ กของนักเรี ยนโดยใช้
โครงงานเป็ นฐานใช้การประเมินแบบรู บริ ค สกอล์ ( Scoring Rubric) โดยได้ผลรวมของคะแนนดังตาราง
ตารางที่ 1 ผลรวมของคะแนนแต่ละกลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

แบบประเมินชิ้นงาน
50 คะแนน
43
40
42
42

แบบประเมินกลุ่มเพื่อน
50 คะแนน
44
43
44
43

คะแนนเต็ม
100 คะแนน
87
83
86
85

6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้การออกแบบอินโฟกราฟฟิ กโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนแพรกษา ผูว้ ิจยั อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี้
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิ ก ของนักเรี ยน โดยใช้โครงงานเป็ นฐานพบว่า
นักเรี ยน จานวน 16 คนที่เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิ ก โดยใช้โครงงานเป็ นฐานนักเรี ยน
สามารถออกแบบ อินโฟกราฟฟิ ก โดยใช้ แอพพลิเคชั่นแคนวา ได้จริ ง เนื่ องจาก การจัดการเรี ยนรู ้ ออกแบบ
อินโฟกราฟฟิ กโดยใช้โครงงานเป็ นฐานเป็ นกระบวนการ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ส่งเสริ มให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะ สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และทาให้ผเุ ้ รี ยนอยากรู ้
อยากเห็นอยากทดสอบ ทดลองและปฏิบตั ิ รวมถึงส่ งเสริ มการมีกิจกรรมร่ วมกันระหว่างผุเ้ รี ยนภายในกลุ่มซึ่ ง
สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานของ ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557) โดยมีท้งั หมด
6 ขั้น ตอน ดัง นี้ 1. ขั้น ให้ความรู ้ พ้ืนฐาน ได้แ ก่ ค รู ใ ห้ความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ย วกับการทาโครงงานก่ อ นการเรี ยนรู ้
เนื่ องจากการทาโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกลุ่ม ดังนั้นนักเรี ยนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็ นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิขณะทางานโครงงานจริ ง ในขั้นแสวงหา
ความรู ้ 2. ขั้นกระตุน้ ความสนใจ ได้แก่ครู เตรี ยมกิจกรรมที่จะกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน โดยต้องคิดหรื อ
เตรี ยมกิ จกรรมที่ ดึงดู ดให้นักเรี ยนสนใจ ใคร่ รู้ ถึ งความสนุ กสนานในการทาโครงงานหรื อกิ จกรรมร่ วมกัน
โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็ นกิจกรรมที่ครู กาหนดขึ้น หรื ออาจเป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนมีความสนใจต้องการจะทาอยู่
แล้ว ทั้งนี้ในการกระตุน้ ของครู จะต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรี ยนรู ้ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่หรื อเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง 3. ขั้นจัดกลุ่ม
ร่ วมมือ ได้แก่ ครู ให้นักเรี ยนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู ้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนดาเนิ นกิจกรรม
โดยนักเรี ยนเป็ นผูร้ ่ วมกันวางแผนกิจกรรมการเรี ยนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารื อ แบ่งหน้าที่เพื่อเป็ น
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แนวทางปฏิ บัติ ร่ ว มกัน หลัง จากที่ ไ ด้ท ราบหั ว ข้อ สิ่ ง ที่ ต นเองต้อ งเรี ยนรู ้ ใ นภาคเรี ยนนั้น ๆเรี ย บร้ อ ยแล้ว
4. ขั้นแสวงหาความรู ้ ในขั้นแสวงหาความรู ้มีแนวทางปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยนในการทากิจกรรม ดังนี้นกั เรี ยนลง
มือปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจนักเรี ยนปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้ง
ร่ วมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรม โดยขอคาปรึ กษาจากครู เป็ นระยะเมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อปัญหาเกิดขึ้นนักเรี ยนร่ วมกันเขียน
รู ปเล่ม สรุ ปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบตั ิ 5. ขั้นสรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้ ครู ให้นักเรี ยนสรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้จากการทา
กิจกรรม โดยครู ใช้คาถาม ถามนักเรี ยนนาไปสู่ การสรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้ 6. ขั้นนาเสนอผลงาน ครู ให้นกั เรี ยนนาเสนอ
ผลการเรี ยนรู ้ โดยครู ออกแบบกิจกรรมหรื อจัดเวลาให้นกั เรี ยนได้เสนอสิ่ งที่ตนเองได้เรี ยนรู ้ เพื่อให้เพื่อนร่ วมชั้น
และนักเรี ยน อื่นๆ ในโรงเรี ยนได้ชมผลงานและเรี ยนรู ้กิจกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิในการทาโครงงาน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 จากผลการทดลองพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
และมีทกั ษะขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชัน่ แคนวา เป็ นกระบวนการ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ส่งเสริ มให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ที่แปลกใหม่ น่ าสนใจ และทาให้
ผูเ้ รี ยนอยากรู ้อยากเห็นอยากทดสอบ ทดลองและปฏิบตั ิ รวมถึงส่ งเสริ มการมีกิจกรรมร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยน
ภายในกลุ่ม
7.2 ครู ผูส้ อนควรวางแผนก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้อินโฟกราฟิ กร่ วมกับกระบวนการเรี ยนแบบ
โครงงานเป็ นฐานให้รอบคอบ ก่อนที่ จะดาเนินการตามแผน เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็ นไปอย่างราบรื่ น เมื่อมี
ปัญหาในระหว่างการ ดาเนินกิจกรรม ผูส้ อนสามารถแก้ปัญหาที่เหมาะสมและรวดเร็ ว
7.3 ผูส้ อนควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้อินโฟกราฟิ กร่ วมกับกระบวนการเรี ยนแบบ
โครงงานเป็ นฐานในระดับช่วงอายุที่สูงขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จได้ ด้วยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรี วิสทิยกุล อาจารย์
ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์
ที่ให้ความกรุ ณาเป็ นที่ปรึ กษาในเรื่ องวิชาการและระเบียบวิธีวิจยั อนุเคราะห์และอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องงานวิจยั ทั้งปวง
ขอขอบพระคุณประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่กรุ ณาให้คาชี้แนะ
และข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยานิพนธ์
ขอบคุณผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกท่านที่กรุ ณาให้คาแนะนา ตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั และขอบคุณกลุ่มเป้ าหมาย
การวิจยั รวมไปถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอน้อมราลึกถึง คุณพ่อนุ กุล สาดแล่น ที่สนับสนุน
ทุนการศึกษา
ครู อาจารย์ ผูซ้ ่ ึ งเคยให้การอบรมสั่งสอนมาแต่หนหลัง ตลอดจนทั้งท่านผูเ้ ป็ นกัลยาณมิตร และบัณฑิต
ทางวิชาการทุกรู ปนาม ขอความเจริ ญงอกงามแห่ งสรรพวิทยาคมการศึกษาทั้งปวง จงบังเกิดมีแก่มวลมนุษยชาติ
ให้เป็ นผูท้ รงไว้ซ่ ึงภูมิปัญญาอันประเสริ ฐและบริ สุทธิ์สถิติสถาพรนะมงคลจักรวาลนี้สืบไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ได้แก่ เพื่อ 1) สร้างโปรแกรมการฝึ กทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง
2) ศึ กษาผลฝึ กทักษะกี ฬ าเปตองเทคนิ ค การตี ชู้ต ติ้ ง ตามโปรแกรมการฝึ ก 8 แผน 5 สถานี แ ละ3) ศึ กษาผล
การแข่งขันกีฬาเปตองเทคนิคการตีชูต้ ติ้ง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เยาวชนอายุ13-20 ปี ที่สนใจ
กีฬาเปตองสามารถเล่นกีฬาเปตองด้วยการตีชู้ตติ้งได้ และนาไปใช้ในการแข่งขันกีฬาเปตองได้ จานวน 30 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอนที่ 1 จัดเตรี ยมแบบฝึ กทักษะกีฬาเปตอง เรื่ อง การตีชูต้ ติ้ง จานวน 8 แผน 5 สถานี
ที่ผูว้ ิจยั จัดทาขึ้นเอง ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ และร้อยละการฝึ กทักษะการตีชู้ตติ้งรายบุคคล
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการแข่งขัน
ผลวิจยั พบว่า
1. ได้สร้างโปรแกรมการฝึ กทักษะกีฬาเปตองเทคนิคการตีชูต้ ติ้ง ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะกีฬาเปตอง 8
แผน 5 สถานี ได้แก่ 1) กายบริ หาร 2) โยนห่ วงเพื่อเตรี ยมความพร้อม 3) ตีลูกเดี่ยว 4) ตีลูกบนเป้ า 5) ตีลูกเดี่ยว
กลางระหว่างลูกดา 6) ตีลูกเดี่ยว (สี ขาว) ระหว่างลูกเดี่ยว (สี ดา) 7) ตีลูกเป้ า 8) จัดการแข่งขัน ซึ่ งแต่ละสถานีมี
ทั้งหมด 4 ระยะ คือ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร ทาให้ได้ฝึกความแม่นยาในการตีชูต้ ติ้ง
2. ผลการฝึ กทักษะกี ฬาเปตองเทคนิ ค การตี ชู้ตติ้ง ตามโปรแกรมการฝึ ก 5 สถานี ซึ่ งแต่ละสถานี มี
ทั้งหมด 4 ระยะ คือ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร ดังนี้ สถานี ที่ 1 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด
จานวน 16 คน 35.33 ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด จานวน 16 คน (35.33%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 1
ครั้งสู งสุ ด จานวน 13 คน (43.33%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 3 ครั้งสู งสุ ด จานวน 11 คน (36.67%) สถานี ที่ 2
ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด จานวน 15 คน (50%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 2 ครั้งสู งสุ ด จานวน 12 คน
(40%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 2 ครั้งสู งสุ ด จานวน 9 คน (30%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 3 ครั้งสู งสุ ด จานวน
10 คน (33.33%) สถานี ที่ 3 ระยะ 6 เมตร โยนลู กผ่าน 1 ครั้ งที่ สู ง สุ ด จ านวน 10 คน (33.33%) ระยะ 7 เมตร
โยนลูกผ่าน 2 ครั้งสู งสุ ด จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ (33.33%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งที่สูงสุ ด จานวน
3 คน (10%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 2 ครั้งสู งสุ ด จานวน 10 คน (33.33%)สถานีที่ 4 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน
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3 ครั้งสู งสุ ด จานวน 10 คน (33.33%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 และ 2 ครั้งสู งสุ ดเท่ากัน จานวน 10 คน (33.33%)
ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด จานวน 9 คน (30%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 4 ครั้งสู งสุ ด จานวน 8 คน
(26.67%)สถานี ที่ 5 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด จานวน 12 คน (40%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 ครั้ง
จานวน 12 คน (40%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 และ 2 ครั้งสู งสุ ดเท่ากัน จานวน 10 คน (33.33%) ระยะ 8 เมตร
โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด จานวน 10 คน (33.33%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 4 ครั้งสู งสุ ด จานวน 8 (26.67%)
3.ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง พบว่า คนที่ 20 ชนะเลิศ ด้วยคะแนน 27 คะแนน
ความสาคัญ: โปรแกรมการฝึ กทักษะกีฬาเปตอง, การตีชูต้ ิ้ง, การแข่งขันกีฬาเปตอง

ABSTRACT
This research consists of 3 items:
1) Create a program for training skills in the sport of petanque techniques 2) To study the results of the
technique of petanque technique. Hitting shooting According to 8 training programs, 5 stations and 3) study the
results of the technical petanque sports competition Hitting shooting. The target group used in this study was
youth aged 13-20 years. Those interested in petanque can play petanque by hitting and shooting. And used in the
petanque competition
The results of the research were as follows:
1. The sporting skills training program for Petanque was created for shooting shooting With the use of
the 8 Petanque Skill Training Plan, 5 stations, including 1) exercise 2) throw the ring to prepare 3) hit a single
ball 4) hit the ball on the target 5) Hit the middle single ball between the black balls. 6) Single hit (white) between
single balls (black) 7) Hit the target 8) Hold a match Each station has a total of 4 distances: 6 meters, 7 meters, 8
meters and 9 meters.
2. The results of competence in sports petanque techniques hit shooting according to the 5 training
program stations, each of which has a total of 4 distances: 6 meters, 7 meters, 8 meters and 9 meters as follows:
Station 1: 6 meters, 1 pass, maximum number of 16 people (35.33%), at 7 meters, throw the ball 1 time pass,
maximum number of 16 people (35.33%), 8 meters distance, throw the ball 1 time pass, maximum number 13
people (43.33%), distance 9 meters throwing the ball through 3 times, maximum pass of 11 people (36.67%).
Station 2: 6 meters, 1 pass, maximum 15 people (50%), 7 meter distance, 2 passes, maximum 12 people (40%),
8 meters distance, 2 passes, maximum 9 people (30%). Distance 9 meters, throwing the ball through 3 times pass,
maximum of 10 people (33.33%). Station 3: 6 meters distance, throwing the ball 1 time pass, the maximum
number of 10 people (33.33%), the distance 7 meters throwing the ball 2 times pass, the maximum number of 10
people (33.33%). Number of 3 people (10%) at 9 m distance, 2 throws the ball through, maximum 10 people
(33.33%) Station 4: 6 meters throws the ball 3 times pass, the maximum number of 10 (33.33%). 7 meters throws
the ball through 1 and 2 timespass, the maximum of the same number 10 (33.33%), at 8 meters throw the ball
through 1 time pass, the maximum number of 9 People (30%), 9 meters distance, 4 times pass, maximum 8 people
(26.67%). Station5: 6 meters throw 1 time pass, 12 people (40%), 7 meters throw , 1 time and 2 times pass higher
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than each other, 10 people (16.67%), 8 meters distance, 1 time pass, maximum 10 people (33.33%). 9-minute
period, the ball passes 4 times, the maximum number of 8 (26.67%)
Importance: Sports training program for Petanque, it shooting, The Petanque competition

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เปตองเป็ นกีฬาที่เล่นกลางแจ้งประเภทหนึ่ ง เริ่ มแพร่ หลายดังเช่นปั จจุบนั เมื่อราว ค.ศ. 1910 โดยกลุ่ม
โปรวังซาล (Provoncal) ซึ่ งเดิมทีเป็ นการโยนลูกทรงกลม ทาด้วยไม้ลงั ตอกย้าด้วยหมุดหัวตะปู และปรับแต่งโดย
ช่างฝี มือ และมีการวิ่งโยนลูกดังกล่าว ต่อมาผูเ้ ป็ นแชมป์ โปรวังซาลเกิดพิการ ต้องนัง่ รถเข็น แต่ยงั มีความสามารถ
ในการโยนลูกบูลแต่อยู่กบั ที่ ดังนั้นลูกโปรวังซาลจึงถูกดัดแปลงให้เล็กลง และโยนโดยไม่ตอ้ งวิ่ง คาว่า “เปตอง”
นี้ ในภาษาฝรั่งเศสหมายถึง สองเท้าคู่อยู่กบั ที่ ผูน้ ากีฬาเปตองเข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทยคนแรก คือ อาจารย์
จันทร์ โพยหาญ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และต่อมาได้มีคณะรณรงค์เผยแพร่ กีฬาเปตอง คือ นายศรี ภูมิ สุ ขเนตร (นักเรี ยน
เก่ า ฝรั่ ง เศส) ซึ่ งมี ค วามรู ้ ความสามารถในการเล่ น กี ฬ าเปตอง พร้ อ มด้ว ยชัย รั ต น์ ค านวณ และนายดนัย
ตรี ทศั นถาวร และต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่ อ เป็ น “สมาคมเปตองแห่ งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ปั จจุบันได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น “ สมาคมเปตองแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ สมเด็จ พระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนี” โดยมีนายศรี ภูมิ สุ ขเนตร เป็ นนายกสมาคมคนแรก
ปั จจุบนั กีฬาเปตองเป็ นที่นิยมเล่นกันแพร่ หลายทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย เป็ นกีฬาพื้นฐานของกี ฬา
ประเภทอื่น มี ลกั ษณะการออกกาลังแบบค่อยเป็ น ค่อยไป ไม่หักโหม ไม่ต้องใช้กาลังมากหรื อเกิ ดการปะทะ
สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เป็ นกีฬาที่พฒั นาด้านร่ างกาย ด้านสติปัญญา ด้านจิ ตใจและด้านสังคมอีกด้วย ไม่มี
ความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบในเรื่ องรู ปร่ างเพียงแต่ตอ้ งอาศัยการฝึ กฝนทักษะอย่างสม่าเสมอ การคิด การคาดคะเน
ความมีสมาธิ คิดหาวิธีการเล่น เกมรุ ก เกมรับ หรื อวางแผนแก้ปัญหา เพื่อพลิกเกมการเล่นให้เป็ นฝ่ ายได้เปรี ยบใน
การทาคะแนน ทั้งในประเภท เดี่ยว คู่ ทีม และชู้ตติ้ง เอนก ภูก๊ก (2559) การเล่นเปตองจึงมีบทบาท สาคัญใน
การพัฒ นาด้า นร่ า งกาย การฝึ กฝนที่ แ ม่ น ย า สมาธิ และจิ ต ใจที่ แ น่ ว แน่ เพื่ อ ให้ ก ารเล่ น กี ฬ าเปตองประสบ
ความสาเร็ จตามกติกาของกีฬาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การแข่งขันเปตองประเภทชู้ติ้ง (Shooting) สหพันธ์เปตองนานาชาติ F.I.P.J.P. ได้เป็ นผูก้ าหนดให้
ประเทศสมาชิ กของสหพันธ์เปตองนานาชาติ ไว้เพื่อเป็ นการฝึ กซ้อมการตีลูกเปตองให้กับนักกี ฬาเปตองของ
ประเทศสมาชิ กทัว่ โลกได้ใช้แข่งขัน ให้บงั เกิดความแข็งแกร่ ง ความแม่นยา และให้มีสมาธิ ในการยิงหรื อตีลูก
เปตองตามแบบมาตรฐานสากลที่ทวั่ โลกได้ใช้ปฏิบตั ิกนั โดยสหพันธ์เปตองนานาชาติ F.I.P.J.P. ได้บรรจุรายการ
แข่งขันเปตองประเภท Shooting เข้าร่ วมแข่งขันเปตองชิงแชมเปี้ ยนโลก ซึ่ งมีการฝึ กทักษะและการแข่งขันการตี
ชูต้ ติ้ง (Shooting) ทั้งหมด 5 สถานี คือ สถานีที่ 1 ตีลูกเดี่ยว สถานีที่ 2 ตีลูกเดี่ยว(ขาว) บนลูกเป้า สถานีที่ 3 ตีลูก
กลางเดี่ยว (ขาว) ระหว่างลูกดา สถานีที่ 4 ตีลูกเดี่ยว (ขาว) บนลูกเดี่ยว (ดา) สถานีที่ 5 ตีลูกเป้า รวม 4 ระยะ คือ 6,
7, 8, และ 9 เมตร ของทุกสถานี
การพัฒนาการฝึ กทักษะเปตอง เรื่ องการตีชู้ตติ้ง เพื่อการแข่งขัน ผูว้ ิจยั ใจมีความสนใจ เพื่อยกระดับ
การเล่นกีฬาเปตองไปใช้ในการออกกาลังกายและฝึ กทักษะการตี ชู้ตติ้ง ของกลุ่มเยาวชนอายุ 13-18 ปี ที่สนใจ
กีฬาเปตองสามารถเล่นกีฬาเปตองด้วยการตีชูต้ ติ้งได้ และนาไปใช้ในการแข่งขันกีฬาเปตองได้
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2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างโปรแกรมการฝึ กทักษะกีฬาเปตอง เรื่ อง การตีชูต้ ติ้ง
2. เพื่อศึกษาผลฝึ กทักษะกีฬาเปตองเรื่ อง การตีชูต้ ติ้ง ตามโปรแกรมการฝึ ก 8 แผน 5 สถานี
3. เพื่อศึกษาผลการแข่งขันกีฬาเปตอง เรื่ อง การตีชูต้ ติ้ง
กีฬาเปตอง เป็ นกีฬาที่เล่นง่ายไม่ตอ้ งใช้กาลังมาก ซึ่ งต้องอาศัยการฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิด
ความแม่นยา เปตองสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จากัดอายุ และเปตองยังทาให้ผูเ้ ล่น มี พฒ
ั นาการในด้าน
ร่ างกาย จิตใจสติ ปัญญา สมาธิ และสังคมอีกด้วย

3. กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการฝึ ก
5 สถานี 8 แผน

ผลการแข่งขันการตีชูต้ ติ้ง

ตัวแปรต้น คือโปรแกรมการฝึ กกีฬาเปตองเทคนิ ค การตีชู้ตติ้ง ซึ่ งช่วยส่ งผลให้นักกีฬาสามรถนาไป
แข่งขัน การตี ชู้ตติ้งได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ภราดร กรรขา (2560) ศึ กษาผลการฝึ กโปรแกรมความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อแขนด้วยน้ าหนักตัวที่มีต่อกีฬาเปตอง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ โปรแกรมการฝึ กความแข็งแรง
ของแขนด้วยน้ าหนักตัว และแบบทดสอบความแม่นยาในการโยนลูกเปตอง ทาการทดสอบก่อนการฝึ กและ
หลังการฝึ ก 6 สัปดาห์และนาคะแนนมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบค่า

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เยาวชนอายุ13-20ปี ที่สนใจกีฬาเปตองสามารถเล่นกีฬาเปตอง
ด้วยการตีชูต้ ติ้งได้ และนาไปใช้ในการแข่งขันกีฬาเปตองได้ จานวน 30 คน
4.2 แบบแผนของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นการวัดซ้ าหลายครั้ง
Test1
Test2
Test3
Test4
Test5
Final
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4.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
1. แบบฝึ กทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติง้ จานวน 8 แผน

ภาพที่ 2 แบบฝึ กทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูตติ้ง
2. แบบประเมินทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง จานวน 5 สถานี เกณฑ์ผ่าน 3 คะแนน ขึ้นไป
ของทุกระยะ และเก็บครั้งที่โยนจนผ่านเกณฑ์

ภาพที่ 3 แบบประเมินทักษะกีฬาเปตองเทคนิคการตีชูตติง้ 5 สถานี
สถานีที่ 1 ตีลูกเดี่ยว (สี ขาว) รวม 4 ระยะ คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร
- ตีลูกเดี่ยวออกจากวง และลูกของผูต้ ีติดอยูใ่ นวงกลม (ตีติด) ได้ 5 คะแนน
- ตีลูกเดี่ยวออกจากวง และลูกของผูต้ ีออกจากวงด้วย
ได้ 3 คะแนน
- ตีโดนลูกเดี่ยว แต่ลูกที่ถูกตีไม่ออกจากวง
ได้ 1 คะแนน
- ตีไม่โดนลูกเดี่ยว (ตีไม่โดน)
ได้ 0 คะแนน
สถานีที่ 2 ตีลูกเดี่ยว (สี ขาว) บนลูกเป้า โดยให้ระยะห่ างของผิวลูกเปตองและลูกเป้าห่ างกัน
12 เซนติเมตร รวม 4 ระยะ คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร
- ตีลูกเดี่ยวออกจากวง และลูกของผูต้ ีติดอยูใ่ นวงกลม (ตีติด) ได้ 5 คะแนน
- ตีโดนลูกเดี่ยว แต่ลูกที่ถูกตีไม่ออกจากวง
ได้ 1 คะแนน
- ตีโดนลูกเดี่ยวบน (สี ขาว) ก่อน แต่ลูกของผูต้ ีโดนลูกเป้า
ได้ 1 คะแนน
- ตีไม่โดนลูกเดี่ยว (ตีไม่โดน) และตีโดนลูกเป้าทุกกรณี
ได้ 0 คะแนน
สถานีที่ 3 ตีลูกเดี่ยวกลาง (สี ขาว) ระหว่างลูกดา โดยให้ระยะห่ างของผิวลูกเปตองสี ขาวและ
สี ดาห่างกัน 3 เซนติเมตร รวม 4 ระยะ คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร
1377

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

- ตีลูกเดี่ยวกลางออกจากวง และลูกของผูต้ ีติดอยูใ่ นวงกลม
(ตีติดโดยไม่โดนลูกดา)
ได้ 5 คะแนน
- ลูกเดี่ยวกลางออกจากวง และลูกของผูต้ ีออกจากวงด้วย
โดยไม่โดนลูกด้วยดา
ได้ 3 คะแนน
- ตีโดนลูกเดี่ยวกลาง แต่ลูกที่ถูกตีไม่ออกจากวง
ได้ 1 คะแนน
- ตีโดนลูกเดี่ยวกลาง (สี ขาว) ก่อน แต่ลูกของผูต้ ีโดนลูกดา ได้ 1 คะแนน
- ตีไม่โดนลูกเดี่ยวกลาง (ตีไม่โดน) และตีโดนลูกดา
(ลูกซ้าย-ขวา) ทุกกรณี
ได้ 0 คะแนน
สถานีที่ 4 ตีลูกเดี่ยว (สี ขาว) บนลูกเดี่ยว (สี ดา) โดยให้ระยะห่ างของผิวลูกเปตองสี ขาวและ
สี ดาห่างกัน 10 เซนติเมตร รวม 4 ระยะ คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร
- ตีลูกเดี่ยวบน (สีขาว) ออกจากวง และลูกของผูต้ ีติดอยูใ่ น
วงกลม(ตีติด) โดยไม่โดนลูกดา
ได้ 5 คะแนน
- ตีลูกเดี่ยวบน (สีขาว) ออกจากวง และลูกของผูต้ ีออกจากวงด้วย
โดยไม่โดนลูกดา
ได้ 3 คะแนน
- ตีโดนลูกเดี่ยวบน (สี ขาว) แต่ลูกที่ถูกตีไม่ออกจากวง
ได้ 1 คะแนน
- ตีโดนลูกเดี่ยวบน (สี ขาว) ก่อน แต่ลูกของผูต้ ีโดนลูกดา
ได้ 1 คะแนน
- ตีผิด (ตีไม่โดน) ทุกกรณี
ได้ 0 คะแนน
สถานีที่ 5 ตีลูกเป้า รวม 4 ระยะ คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร
- ตีโดนลูกเป้า และลูกเป้าออกจากวงกลม
ได้ 5 คะแนน
- ตีโดนลูกเป้า และลูกเป้าหลุดออกจากเบ้าที่ต้งั และ
ไม่ออกจากวงกลม
ได้ 3 คะแนน
- ตีโดนลูกเป้า แต่ลูกเป้าไม่หลุดออกจากเบ้าที่ต้งั
โดยไม่โดนลูกเป้า
ได้ 1 คะแนน
- ตีผิด (ตีไม่โดน) ทุกกรณี
ได้ 0 คะแนน
3. แบบจัดการแข่งขัน

ภาพที่ 4 แบบจัดการแข่งขันเปตอง
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- ทาการแข่งขัน โดยการ ตี 1 ครั้ ง ต่อ 1ลูก โดยนับคะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนรวม
ทั้งหมด 5 สถานี รวมกัน
- จัดลาดับตามคะแนนสู งที่สุด 1 - 8
- ทาการตีครั้งที่2 เพื่อจัดลาดับคะแนนสู งสุ ด
- ทาการตีครั้งที่ 3 โดยการประกบคู่ 1 พบกับ 4 และ 2 พบกับ 3 แต่ละคู่ฝ่ายไหนชนะด้วย
คะแนนสู งกว่าอีกฝ่ าย
- ทาการตัดสิ น ผลชนะ

4. ผลการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 การสร้ างโปรแกรมการฝึ กทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีช้ ูตติง้
สร้างโปรแกรมการฝึ กทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง สาหรับเยาวชน ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะ
กีฬาเปตอง 8 แผน 5 สถานี ได้แก่ 1) กายบริ หาร 2)โยนห่ วงเพื่อเตรี ยมความพร้อม 3) ตีลูกเดี่ยว 4) ตีลูกบนเป้า
5) ตีลูกเดี่ยวกลางระหว่างลูกดา 6) ตีลูกเดี่ยว (สี ขาว) ระหว่างลูกเดี่ยว (สี ดา) 7) ตีลูกเป้า 8) จัดการแข่งขัน ซึ่งแต่ละ
สถานีมี ทั้งหมด 4 ระยะ คือ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร ทาให้ได้ฝึกความแม่นยาในการตีชูต้ ติ้ง
ตอนที่ 2 ผลการฝึ กทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีช้ ูตติง้ ตามโปรแกรมการฝึ ก 5 สถานี
แสดงผลการฝึ กทักษะกีฬาเปตอง เรื่ อง การตีชูต้ ติ้ง ในโปรแกรมการฝึ ก 5 สถานี ดังรายละเอียด

ภาพที่ 5 สถานีที่ 1 ตีลูกเดี่ยว (สี ขาว)

ภาพที่ 6 สถานีที่ 2 ตีลูกเดี่ยว (สี ขาว) บนลูกเป้า

ภาพที่ 7 สถานที่ 3 ตีลูกเดี่ยวกลาง (สี ขาว) ระหว่างลูกดา

ภาพที่ 8 สถานที่ 4 ตีลูกเดี่ยว (สี ขาว) บนลูกเดี่ยว (สี ดา)
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ภาพที่ 9 สถานที่ 5 ตีลูกเป้า
ภาพที่ 5 ผูฝ้ ึ กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้ง ในสถานี ที่ 1 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด
จานวน 16 คน 35.33 รองลงมา 2 ครั้ง จานวน 10 คน (33.3%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด จานวน 16
คน (35.33%) รองลงมา 2 ครั้ง จานวน 11 คน (36.67%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด จานวน 13 คน
(43.33%) รองลงมา 3 ครั้ง จานวน 6 คน (20%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 3 ครั้งสู งสุ ด จานวน 11 คน (36.67)
รองลงมา 2 ครั้ง จานวน 6 คน (20%)
ภาพที่ 6 ผูฝ้ ึ กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง ในสถานีที่ 2 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด
จานวน 15 คน (50%) รองลงมา 3 ครั้ง จานวน 9 คน 30 ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 2 ครั้งสู งสุ ด จานวน 12 คน
(40%) รองลงมา 1 ครั้ ง จานวน11 คน (36.67%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 2 ครั้ งสู งสุ ด จานวน 9 คน (30%)
รองลงมา 3 ครั้ง จานวน 8 คน (26.67%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 3 ครั้งสู งสุ ด จานวน 10 คน (33.33%) รองลงมา
2 ครั้ง จานวน 7 คน (23.33%)
ภาพที่ 7 ผูฝ้ ึ กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง ในสถานีที่ 3 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งที่สูงสุ ด
จานวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 ครั้ง จานวน 10 คน (33.33%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 2 ครั้ง
สู งสุ ด จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ (33.33%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 1 ครั้ง จานวน9 คน (30%) ระยะ 8 เมตร โยน
ลูกผ่าน 1 ครั้งที่สูงสุ ด จานวน 3 คน (10%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 ครั้ง จานวน 10 คน (33.33%) ระยะ 9 เมตร
โยนลูกผ่าน 2 ครั้งสู งสุ ด จานวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 4 ครั้ง จานวน 8 คน (26.67%)
ภาพที่ 8 ผูฝ้ ึ กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง ในสถานีที่ 4 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 3 ครั้งสู งสุ ด
จานวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 ครั้ง จานวน 9 คน 30 ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 และ 2 ครั้ง
สู งสุ ดเท่ากัน จานวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนผ่านครั้งที่ 3 จานวน 5 คน (16.67%) ระยะ 8 เมตร โยนลูก
ผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด จานวน 9 คน (30%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 4 ครั้ง จานวน 6 คน (20%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน
4 ครั้งสู งสุ ด จานวน 8 คน (26.67%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 5 ครั้ง จานวน 6 คน (20%)
ภาพที่ 9 ผูฝ้ ึ กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง ในสถานีที่ 5 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด
จานวน 12 คน (40%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 ครั้ง จานวน 12 คน (40%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 และ 2 ครั้ง
สู งสุ ดเท่ากัน จานวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนผ่านครั้งที่ 3 จานวน 5 คน (16.67%) ระยะ 8 เมตร โยนลูก
ผ่าน 1 ครั้งสู งสุ ด จานวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 4 ครั้ง จานวน 6 คน (20%) ระยะ 9 เมตร โยนลูก
ผ่าน 4 ครั้งสู งสุ ด จานวน 8 (26.67) รองลงมา โยนลูกผ่าน 5 ครั้งจานวน 6 คน (20%)
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ตอนที่ 3 ผลการแข่ งขันกีฬาเปตองเทคนิค การตีช้ ูตติง้
ตารางที่ 1 ผลการแข่งขันรายบุคคครั้งที่ 1
คะแนนรวม 5 สถานี
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
44
32
34
36

หมายเลข
1
7
18
20

ลาดับที่

หมายเหตุ

1
4
3
2

จากตารางที่ 1 ผูแ้ ข่งขันกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้งรายบุคคล 5 สถานี จากทั้งหมด 30 คน ได้คะแนน
อันดับที่ 1-4 ประกอบด้วย ระยะ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร คะแนนรวม เต็ม 100 คะแนน พบว่า เมื่อ
พิจารณา พบว่า คนที่ 1 ได้ลาดับที่ 1 ได้คะแนนสู งสุ ดเท่ากับ 44 รองลงมา ลาดับที่ 2 คนที่ 20 ได้คะแนน 36 ลาดับ
3 คนที่18 ได้คะแนน 34 ลาดับที่ 4 คนที่ 7 ได้คะแนน 32 ส่วนคนที่ 25 ได้คะแนนต่าสุ ดคือ 4 คะแนน
ตารางที่ 2 ผลการแข่งขันรายบุคคลครั้งที่ 2
คนที่ 1
33
ชนะ

พบกับ

คนที่ 7
30
แพ้

คนที่ 20
37
ชนะ

พบกับ

คนที่ 18
14
แพ้

จากตารางที่ 2 ผูแ้ ข่งขันกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้งรายบุคคล 5 สถานี รอบที่ 2 ประกอบด้วย ระยะ 6
เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร โดยการแข่งขันแบบจับคู่ ลาดับที่ 1 พบกับ ลาดับที่4 และลาดับที่ 2 พบกับ ลาดับ
ที่ 3 คะแนนรวม เต็ม 100 คะแนน พบว่า คนที่ 1 ได้คะแนน 33 สู งกว่า คนที่ 7 ได้คะแนน 30 และ คนที่ 20 ได้
คะแนน 37 สู งกว่า คนที่ 18 ได้คะแนน 14
ตารางที่ 3 ผลการแข่งขันรายบุคคลครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ
คนที่ 1
16
แพ้

พบกับ

คนที่ 20
27
ชนะ

จากตารางที่ 3 ผูแ้ ข่งขันกี ฬาเปตองเทคนิ ค การตี ชู้ตติ้งรายบุคคล 5 สถานี ครั้ งที่ 3 รอบชิ งชนะเลิ ศ
ประกอบด้วย ระยะ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร คะแนนรวม เต็ม 100 คะแนน พบว่า คนที่ 20 ได้คะแนน
27 สู งกว่าคนที่ 1 ได้คะแนน 16
สรุ ป คนที่ 20 ชนะเลิศ ด้วยคะแนน 27 คะแนน

6. อภิปรายผลการวิจัย
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จากการศึกษา เรื่ อง ผลการฝึ กทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง สาหรับเยาวชน ผูว้ ิจยั อภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ได้ ดังนี้
1. ผลการสร้างโปรแกรมการฝึ กทักษะกี ฬาเปตองเทคนิ ค การตีชู้ตติ้ง ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะกี ฬา
เปตอง 8 แผน 5 สถานี เพื่อพัฒนาความสามรรถของนักกีฬาให้บรรลุตาม จุดมุ่งหมายจะต้องคานึงถึงสภาวะความ
พร้อมของนักกีฬาเป็ นสาคัญ เช่น อายุ เพศ รู ปร่ างและระดับ ความพร้อมของร่ างกายเป็ นต้น ฉะนั้นการกาหนด
โปรแกรมในการฝึ กให้ถูกต้อง และเหมาะสมจึ ง เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ จะต้องมี การวางแผนให้ตรงตามสภาพของ
นักกี ฬาในแต่ละประเภทเพื่อให้เกิ ด ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการฝึ กซ้อมดังที่ ศิ ลปชัย สุ วรรณธาดา(2548) ได้
กล่าวถึง องค์ประกอบความสาเร็ จในนักกีฬาทั้งในขณะฝึ กซ้อมหรื อการแข่งขันว่ามีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ
ดังนี้ ทักษะ สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิ ตใจ ชู ศกั ดิ์ เวชแพศย์ และกัลยา ปาละ วิวธั น์ (2536)
ได้กล่าวถึงหลักการฝึ กทักษะว่า ทักษะ (Skill) เป็ นความสามารถในการกระทาการเคลื่อนไหวเฉพาะหลายๆ อย่าง
ร่ ว มกัน อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและเรี ย บร้ อ ย ในทางสรี ร วิ ท ยาของกล้า มเนื้ อ และประสาทนั้น นับ ได้ว่ า เป็ น
การร่ วมงาน กันของกล้ามเนื้ อกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มทางาน (Agonists) กลุ่มตรงข้าม (Antagonists) หรื อ
กลุ่มที่ตรึ งไว้เป็ นพื้นฐาน (Stabilizers) อีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า ทักษะเป็ นความสามารถในการใช้ กล้ามเนื้อที่
ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้องด้วย โดยการใช้แรงที่จาเป็ นเพื่อที่จะเคลื่อนไหวตามความ ต้องการตามลาดับเวลาและ
จังหวะที่ถูกต้อง
2. ผลการฝึ กทักษะกี ฬาเปตองเทคนิ ค การตี ชู้ตติ้ง ตามโปรแกรมการฝึ ก 5 สถานี ซึ่ งแต่ละสถานี มี
ทั้งหมด 4 ระยะ คือ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9เมตร สอดคล้องกับภราดร กรรขา(2560) ศึ กษาผลการฝึ ก
โปรแกรมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนด้วยน้ าหนักตัวที่มีต่อกีฬาเปตอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั ครั้งนี้เป็ น
นักกีฬาเปตองรุ่ นอายุ 10 -12 ปี โรงเรี ยนบ้านเขาราบ จังหวัดลพบุรี จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
โปรแกรมการฝึ กความแข็งแรงของแขนด้วยน้ าหนักตัว และแบบทดสอบความแม่นยาในการโยนลูกเปตอง
ทาการทดสอบก่ อนการฝึ กและหลังการฝึ ก 6 สัปดาห์และนาคะแนนมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิ ติโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่า พบว่ามีความแตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลหลัง
การฝึ กษะกีฬาเปตอง ที่ดีกว่า ก่อนการฝึ กตามโปรแกรม
3. การแข่งขันกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้ง สอดคล้องกับ ภัทร อัญชลีนุกูล (2560) ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมพลศึกษากีฬาเปตองด้วยวิธีการ THINK-PAIR-CHARE ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาการเล่น
กีฬาเปตองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนหนึ่งใน
เขตลาดกะบัง จานวน 40 คน ค่าเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาการเล่นกีฬาเปตองหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองในการจัด กิ จ กรรมทางพลศึ กษาด้วยวิ ธี THINK-PAIR-CHARE สู ง กว่ านักเรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

7. ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเปตองควรนาโปรแกรมการฝึ กกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง ไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน และจัดโปรแกรมการฝึ กทักษะกีฬาเปตองในด้านการตีชูต้ ติ้ง ใช้สาหรับเด็ก และเยาวชน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาผลการวิจยั ไปใช้ในการออกแบบการฝึ กทักษะกีฬาเปตอง และส่ งเสริ ม
การพัฒนากีฬาเปตองให้มีทกั ษะในการตีลูกชูต้ ติง้
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3. ชมรมเปตองควรนาโปรแกรมการฝึ กกี ฬาเปตองไปใช้ในการพัฒนานักกี ฬาและการแข่งขันกีฬา
เปตองเทคนิค การตีชูต้ ติ้ง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการวิจยั แบบฝึ กทักษะกีฬาในทุก ๆด้าน อาทิ การฝึ กทักษะ การเข้าลูกเปตอง และการแข่งขัน
เป็ นทีม และพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา
2. ควรทาการวิจยั ที่มีการเปรี ยบเทียบ ผลของแบบฝึ ก กีฬาเปตองในกลุ่มอันได้แก่ ผูใ้ หญ่ ผูส้ ู งวัย เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
ประเทศที่มีพลเมืองที่คิดสร้างสรรค์จานวนมากจะมีแนวคิดและองค์ความรู ้ใหม่ ๆ อันนาไปสู่ การสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออานวยความสะดวกแก่มวลมนุ ษยชาติ ทั้งความคิดสร้างสรรค์และวิชา
ภาษาอังกฤษได้ถูกกาหนดไว้ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ความคิด
สร้ างสรรค์เป็ นหนึ่ งในทักษะการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมที่ สาคัญยิ่งสาหรั บผูเ้ รี ยน ด้านวิชาภาษาอังกฤษได้ถูก
กาหนดไว้เป็ นหนึ่งในวิชาหลักสาหรับผูเ้ รี ยนในศตวรรษนี้ดว้ ยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ี ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 จึ ง ต้อ งท างานหนั ก ขึ้ น ในการจัด บรรยากาศแห่ ง การเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ตลอดจนถ่ายทอดเนื้ อหาด้วยกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษและเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์จากการเรี ยนรู ้ บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนตามกรอบ
แนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 และแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในบริ บทของการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศด้วยการบูรณาการวิธีการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน จากการศึกษา พบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่ไวต่อปัญหาหรื อ
สิ่ ง ที่ บ กพร่ อ งขาดหายไปในหลากหลายทิ ศ ทาง จากนั้น ตั้ง เป็ นสมมติ ฐ านและรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานนั้น สาหรับแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศด้วยการบูรณาการวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนสาคัญ คือ
ขั้นกระตุน้ ขั้นตั้งปัญหา ขั้นการค้นและคิด ขั้นนาเสนออย่างสร้างสรรค์ และขั้นประเมินผล ตามลาดับ
คาสาคัญ: ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความคิดสร้างสรรค์ วิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
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ABSTRACT
A nation with a great number of creative populations will have new ideas and knowledge that lead to
the creation of innovations and modern technologies to facilitate the world citizens. Both Creativity and English
subject have been specified in the conceptual framework of the 21 st century skills. That is, creativity is one of the
most significant learning and innovation skills for learners. Additionally, English has been set as the key subject
for the 21st century learners. For this reason, teachers of English have to work harder to provide the atmosphere
of teaching English as a foreign language (TEFL) that allows learners to take action as well as the content with
appropriate teaching strategies in order to get the learners to gain both knowledge in English and creative thinking
skill. This article, therefore, aims to suggest concepts and theories concerning the development of learners'
creativity according to the conceptual framework of the 21 st century skills and a guideline for teaching and
learning to enhance learners' creativity in TEFL context with the integration of creativity-based learning (CBL).
According to the study, it was found out that creativity is a brain capacity that is sensitive to problems or defects
in various directions. Then they form a hypothesis and collect data to test that hypothesis. The best practice to
develop creativity in the context of TEFL with the integration of CBL consists of 5 respective important steps:
stimulation, problem raising, seeking and thinking, creative presentation, and evaluation.
Keywords: 21st Century Skills, Creativity, English Subject, Teaching English as a Foreign Language (TEFL),
Creativity-based Learning (CBL)

1. บทนา
เราอยู่ในโลกที่ตอ้ งการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่ อย ๆ เห็นได้จากลักษณะของงานทุกวันนี้
ต้องการผูท้ ี่มีทกั ษะการคิดมากขึ้นกว่าเดิม สังคมที่เปลี่ยนไปต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าที่ผา่ นมา
ประเทศที่ขาดคนคิดสร้างสรรค์จะพัฒนาได้ช้า และต้องขายทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ อย่างจากัด เพื่อนารายได้มา
พัฒนาประเทศ ส่ วนประเทศที่มีคนคิดสร้างสรรค์จานวนมากจะมีแนวคิดและองค์ความรู ้ใหม่ที่นามาต่อยอดและ
พัฒนาประเทศชาติในด้านต่าง ๆ อันนาไปสู่ การการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่มวลมนุ ษยชาติ รวมถึงความพยายามในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากสิ่ งที่เป็ นอยู่เดิม
ขายความคิดที่แปลกใหม่ และนารายได้มาพัฒนาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน สิ่ งเหล่านี้ลว้ นแล้วเกิดขึ้นมาจากบุคคลใน
ชาติที่มีคุณลักษณะพิเศษเป็ น ผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์ อันหมายถึงผูท้ ี่ชอบคิดนอกกรอบและนาไปสู่ การริ เริ่ มทา
สิ่ งที่แปลกใหม่
ศาสตราจารย์ อี. พอล ทอแรนซ์ (Torrance. 1962) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กา เป็ นผูบ้ ุกเบิกในเรื่ องความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) และเป็ นผูค้ ิดแบบทดสอบไอคิว (IQ) ซึ่ งใช้วดั สติปัญญาและความฉลาดที่ใช้กนั
อย่า งแพร่ ห ลายจนถึ ง ปั จ จุ บัน การวัด ความสามารถด้า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ที่ ส ร้ า งขึ้ น นี้ ถึ ง แม้ว่ า จะได้รั บ
การยอมรับไม่มากนักในแวดวงการศึกษาในขณะนั้น ต่อมา ดร.การ์เน็ต มิลลาร์ (Millar. 2001) เพื่อนร่ วมงานของ
ศาสตราจารย์ทอแรนซ์ได้ติดตามเด็ก ๆ ที่เคยทาแบบทดสอบผลปรากฏว่า เด็กที่ทาคะแนนความคิดสร้างสรรค์ได้
สู ง ล้ว นแต่ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ นเจ้า ของสิ ท ธิ บัต ร เป็ นผูก้ ่ อ ตั้ง กิ จ การใหม่ ๆ เป็ นนัก โฆษณาที่ มี ชื่ อ เสี ยง
เป็ นผูส้ ร้างนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และส่วนมากยังเป็ นผูน้ าองค์กรด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ยืนยันว่า
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เด็กที่ได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงต่อมาจะประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงานมากกว่าเด็กที่มีคะแนนไอคิว
สู งอีกด้วย (วิริยะ ฤๅชัยพาณิ ชย์ และกมลรัตน์ ฉิมพาลี, 2559)
อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative Thinking, Creativity) ได้ถู ก กล่ า วถึ ง มาเป็ น
ระยะเวลากว่าห้าทศวรรษ แต่ในแวดวงการศึกษายุคปั จจุบนั นี้ ทกั ษะด้านความคิดสร้างสรรค์ยงั คงถูกพูดถึงกัน
อย่างกว้างขวางและมากยิ่งขึ้นในฐานะทักษะที่ จาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 เพราะได้
ถูกกาหนดให้เป็ นหนึ่งในทักษะสาคัญด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบ
ไปด้วย 4 ทักษะสาคัญ (4 Cs) คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่ อสาร (Communication)
การท างานร่ ว มกัน (Collaboration) และความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity) (Partnership for 21st Century Skills.
2009) ที่ครู ผสู ้ อนจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผเู ้ รี ยนโดยผ่านการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ
อย่างหลากหลายทั้งในชั้นเรี ยนผ่านรายวิชาหลัก (Key Subjects) เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาศิลปะ วิชาคณิ ตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น และนอกห้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบและมีแบบแผน
ในบทความนี้ ผูอ้ ่านจะได้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รี ยนตามกรอบแนวคิดเชิ งมโนทัศน์สาหรั บทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 และแนวทางการจัดการเรี ยนสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในบริ บทของการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching
English as A Foreign Language: TEFL) ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าบทความนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผูส้ อนที่ มี
ความต้องการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนผูอ้ ่านที่มีความสนใจได้
ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนในชาติให้เติบโตไปเป็ นพลเมืองที่
มีคุณภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนตามกรอบ
แนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(2) เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในบริ บท
ของการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL)

3. ความคิดสร้ างสรรค์ : ความหมายและองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
(1) ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
Torrance (1965) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการของความรู ้สึก ที่ไวต่อปั ญหาหรื อสิ่ งที่
บกพร่ องขาดหายไป แล้วรวบรวมความคิดตั้งเป็ นสมมติฐาน ต่อจากนั้นก็ทาการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานนั้น ความคิดสร้างสรรค์มาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่ ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิดยืดหยุน่
(Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) และความคิดริ เริ่ ม (Originality)
Guilford (1967) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่ งมี
องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการริ เริ่ ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ ในการคิด รวมถึงความสามารถใน
การแต่งเติมและให้คาอธิบายใหม่ ๆ ที่เป็ นการติดตามหลักเหตุและผลเพื่อหาคาตอบ
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(2) องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
Torrance (1972) ผูบ้ ุกเบิกเรื่ องความคิดสร้างสรรค์คนแรกของโลกบอกว่า ความคิดสร้างสรรค์มาจาก
องค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่
2.1) ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว (Fluency) เป็ นความสามารถในการคิ ด หาแนวทางที่ ค ล้า ยกัน ใน
การแก้ปัญหาได้หลายแนวทางในเวลาที่กาหนด ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ชนิด คือ ความคิดคล่องแคล่วในด้านถ้อยคา
(Word Fluency) ความคิดคล่องแคล่วในเรื่ องการโยงความสัมพันธ์ (Associational Fluency) ความคิดคล่องแคล่ว
ทางการแสดงออก (Expressional Fluency) และความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency)
2.2) ความคิ ด ยื ด หยุ่ น (Flexibility) เป็ นความสามารถในการคิ ด หลากหลายไม่ วนเวี ย นอยู่กับ
แนวคิดเดิม ๆ ความคิดยืดหยุ่นทาให้สามารถมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ในแง่มุมที่แปลกใหม่ และหาคาตอบได้หลาย
หมวดหมู่หรื อหลายประเภท คนคิดสร้างสรรค์คือคนที่มองต่างมุม ทาให้สามารถหาคาตอบได้มากมายภายใต้
ปัญหาเดียวกัน เช่น การให้ผเู ้ รี ยนคิดหาคาคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย “-able” ภายในเวลาที่กาหนด เป็ นต้น ซึ่งความคิด
ยืดหยุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิ ด คือ ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด (Spontaneous Flexibility)
เป็ นความสามารถที่ จะคิดได้หลายทิ ศทางในเวลาที่ กาหนด และความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลง ( Adaptive
Flexibility) เป็ นความสามารถในการดัดแปลงความรู ้หรื อประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน
2.3) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็ นการคิดเสริ มเพิ่มเติมในรายละเอียดต่าง ๆ ความคิด
แบบนี้ สัมพันธ์กบั ความสามารถในการสังเกต คนคิดสร้างสรรค์มกั จะสนใจในรายละเอียดที่คนทัว่ ไปอาจไม่
สนใจ เป็ นผูท้ ี่มีมิติของการมองที่ละเอียดกว่าคนทัว่ ไป นาไปสู่การปฏิบตั ิการสร้างการกระทาให้เป็ นผลสาเร็ จ อัน
ก่อให้เกิดผลงานหรื อผลิตผลสร้างสรรค์ข้ นึ มาเพื่อทาให้ความคิดสร้างสรรค์น้ นั สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.4) ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็ นความสามารถในการริ เริ่ ม เป็ นความคิดที่แตกต่างจากแนวคิด
ของคนทัว่ ไป คนคิดสร้างสรรค์จึงมักคิดและทาอะไรที่แตกต่างจากคนอื่น ไม่ชอบทาอะไรตาม ๆ กันไป แต่ถนัด
ที่ จะคิดอะไรแปลกใหม่ ที่ไม่เคยมี มาก่ อน ความคิดริ เริ่ มจึ งเป็ นลักษณะความคิดที่ เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งแรกจึงเป็ น
ลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นด้วยการอาศัยความกล้าคิดและกล้าลอง

4. กรอบแนวคิ ด เชิ ง มโนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21: ความคิ ด สร้ างสรรค์ กั บ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 เป็ นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรี ยนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 อย่างกว้างขวาง เนื่องด้วยเป็ นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผูเ้ รี ยน (Student Outcomes) ทั้ง
ในด้านความรู ้สาระวิชาหลัก และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เตรี ยมความพร้อมในหลากหลาย
ด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การ
พัฒนาครู ผูส้ อน และสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ดังกรอบความคิดเชิ งมโนทัศน์
เกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบความคิดเชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ที่มา: Schrum & Levin (2015)
จากแนวคิดดังกล่าวเห็ นได้ว่า บทบาทของผูเ้ รี ยนซึ่ งแต่เดิ มเรี ยนรู ้ ดว้ ยวิธีการรั บ (Passive Learning)
ควรถูกปรับเปลี่ยนมาเป็ นการเรี ยนรู ้แบบรุ ก (Active Learning) อันเกิดจากการที่ผเู ้ รี ยนอยู่ในบริ บทที่สอดคล้อง
กับสังคมรอบตัวและเนื้อหา บริ บทที่ผเู ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดความคิดเห็น ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้วิธีการเรี ยน และผูเ้ รี ยน
ติดต่อสื่ อสารกันเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ เพื่อ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในลักษณะดังกล่าว Schrum & Levin
(2015) จึ งได้มีการนาเสนอการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย
ความรู ้และทักษะ 4 ด้านหลัก ได้แก่
(1) วิชาหลัก (Key Subjects) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การอ่าน ศิลปะการใช้ภาษา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ หน้าที่พลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ และประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
เนื้ อหาที่จาเป็ น นอกจากนั้น ยังมีการเรี ยนรู ้เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการสร้างคนให้มีคุณภาพ มีคุณค่าเป็ นที่
ยอมรั บ สามารถท างานและใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ได้ (Century Theme) จึ ง ต้อ งรู ้ ใ นลักษณะสหวิ ท ยาการ
(Interdisciplinary) ได้แ ก่ จิ ต ส านึ ก ต่ อ โลก เศรษฐกิ จ การเงิ น การประกอบธุ ร กิ จ หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง สุ ข ภาพ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
(2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ความรู ้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถดารงชี วิตได้
อย่างปกติ สุขจึงจาเป็ นต้องมีทักษะชี วิตและอาชี พด้วย ได้แก่ การเข้ากับผูอ้ ื่นและการปรับตัว (Flexibility and
Adaptability) การริ เริ่ มและการน าตนเอง (Initiative and Self-direction) การผลิ ต ผลงานและการยอมรั บ
การตรวจสอบ (Productivity and Accountability) และภาวะผู ้ น าและความรั บ ผิ ด ชอบ ( Leadership and
Responsibility)
(3) ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม (Learning and Innovation Skills: 4 Cs) การเรี ย นรู ้ ต้อ งเรี ย นรู ้
ตลอดชีวิต ครู ผสู ้ อนจึงต้องมีการฝึ กฝนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะโดยเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (Learning
by doing) เพื่อตอบสนองต่อทักษะ 4 ทักษะ (4 Cs) ดังนี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่ อสาร
(Communication) การทางานร่ วมกัน (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
(4) ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) คื อ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในบริ บทของการเรี ยนรู ้เนื้อหา
และทักษะที่ผเู ้ รี ยนจะได้รู้จกั วิธีเรี ยนรู ้ การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การแก้ปัญหา การใช้ขอ้ มูลข่าวสาร การสื่ อสาร
การผลิตนวัตกรรม และการทางานร่ วมกัน

1388

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

จากกรอบแนวคิดเชิ งมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 พบว่า ทั้งทักษะความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) และวิชาภาษาอังกฤษ (English Subject)ได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกรอบแนวคิด นี้ โดยมี วิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นหนึ่งในวิชาหลัก (Key Subject) ซึ่ งบริ บทของการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศ
ไทยนั้น ภาษาอังกฤษถูกสอนในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language: TEFL) และ
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ก็ยงั ถูกกาหนดไว้เป็ นหนึ่ งในทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม (Learning
and Innovation Skills) ที่ นับ ว่ า เป็ นทัก ษะสนับ สนุ น ให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ที่ ต้อ งเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ดัง นั้น
ครู ผสู ้ อนในยุคนี้จึงต้องทางานหนักมากยิ่งขึ้นในการจัดให้มีบริ บทของการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาหลักที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน
ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง (Learning by doing) เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ในรายวิชาและทักษะดังกล่าวไปพร้อม ๆ กัน
กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับทั้งความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษและเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์จากการเรี ยนในครั้ง
นั้น ๆ นัน่ หมายความว่าครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 จาเป็ นต้องมีความสามารถในออกแบบการเรี ยนรู ้
สื่ อ และกิจกรรมที่แปลกใหม่ในการถ่ายทอดเนื้อหาด้วยกลยุทธ์ที่เป็ นระบบและมีแบบแผน

5. แนวทางการจัดการเรี ยนสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ของผู้เรี ยนในบริ บทของการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL)
มี นักการศึ กษาหลายท่ านได้น าเสนอวิ ธีการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิด สร้ างสรรค์ข องผูเ้ รี ย น เช่ น
การสอนโดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) การสอนโดยใช้โ ครงงานเป็ นฐาน (Project-based
Leaning) เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่า มีการสอนเพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์โดยตรง คือ การสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐาน (Creativity-based Learning) (วิริยะ ฤๅชัยพาณิ ชย์ และกมลรัตน์ ฉิ มพาลี, 2559) มีรายละเอียด
ดังนี้
การสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน (Creativity-based Learning: CBL)
การสอนแบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ นฐาน (Creativity-based Learning: CBL) เป็ นการวิ จัย ต่ อ ยอดมาจาก
การสอนแบบใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ที่ เ ป็ นหนึ่ ง ในแบบการสอนที่ มี ผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง และเป็ นการสอนแบบรุ ก (Active Learning) การวิจยั ได้จดั ทาโดยนารู ปแบบ PBL และทฤษฎีความคิด
สร้ า งสรรค์ที่ มี ผู ้ศึ ก ษาวิ จัย ไว้ห ลายท่ า น เช่ น ศาสตราจารย์ท อแรนซ์ ผู ้ บุ ก เบิ ก เรื่ องความคิ ด สร้ า งสรรค์
ศาสตราจารย์กิลฟอร์ ด ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (De Bono. 1970) ผูน้ าด้านความคิด
สร้างสรรค์มาสร้างแบบร่ างรู ปแบบการสอน (Draft Model) แล้วนาไปสอนเพื่อหารู ปแบบการสอนที่สามารถ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ และผลการทดลองสุ ดท้ายพบว่าการสอนแบบ CBL ทาให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้ทุกวิชาที่ทาการทดลอง กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ CBL ประกอบด้วย กระบวนการ
สอน 8 กระบวนการ ดังนี้
1) ครู ผสู ้ อนสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุน้ ความอยากรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน (Inspiration)
2) ผูเ้ รี ยนค้นหา รวบรวม แยกแยะ และนาข้อมูลมาสร้างเป็ นความรู ้และคาตอบ (Self-study)
3) ครู ผูส้ อนจะสอนผูเ้ รี ย นเมื่ อ มี คาถาม และเป็ นการสอนแบบรายบุ คคลหรื อ รายกลุ่ ม มากว่า
การสอนรวม
4) ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Individual Problem Solving)
5) ใช้แนวทางของเกมเป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน (Game-based Learning)
6) ครู ผสู ้ อนแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนทาโครงงาน (Team Project)
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7) ให้ผเู ้ รี ยนนาเสนองานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูด การเขียน การแสดง หรื อการจัดทา
เป็ นสื่ อต่าง ๆ (Creative Presentation)
8) ครู ผสู ้ อนวัดผลด้านต่าง ๆ ออกมาตามเป้าหมายที่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้า (Informal Assessment
and Multidimensional Assessment Tools) เช่น วัดผลความรู ้ วัดทักษะการนาข้อมูลมาใช้อย่างมีเหตุผล วัดทักษะ
การนาเสนอผลงาน วัดทักษะการทางานเป็ นทีม โดยอาจมีการแบ่งการวัดผลหลายครั้ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ ที่ตนเองยังขาดไป และครู ผสู ้ อนก็จะสรุ ปผลการเรี ยนที่ไม่ได้มีแค่เกรด แต่มีรายงานผลด้านอื่น ๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม จากกระบวนการ CBL ข้างต้นครู ผูส้ อนสามารถนามาออกแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวทางและบริ บทที่เหมาะสมได้ (วิริยะ ฤๅชัยพาณิ ชย์ และกมลรัตน์ ฉิ มพาลี , 2559) ดังเช่น ผูเ้ ขียนสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานสร้างสรรค์ซ่ ึ งผูเ้ รี ยนเป็ นนักศึกษาครู ครู ผสู ้ อนอาจจะจัดรู ปแบบการสอนเป็ น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นกระตุน้ ขั้นตั้งปัญหา ขั้นการค้นและคิด ขั้นนาเสนออย่างสร้างสรรค์ และขั้นประเมินผล ตามลาดับ ดังนี้
1) ขั้นกระตุ้น ครู ผสู ้ อนอาจแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน และให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาสภาพ
ปั ญหาในท้องถิ่นของตนเกี่ยวกับประเด็นการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น โรงเรี ยน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ตลาด
ชุมชน เป็ นต้น หรื อครู ผสู ้ อนอาจแสดงสถิติผลการจัดอันดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ผลการสารวจของ EF Education First
(2018) ที่ ได้ทาการสารวจเกี่ ยวกับผลการจัด อันดับความสามารถการใช้ภาษาอัง กฤษของแต่ ละประเทศ ที่ มี
การแบ่งระดับออกเป็ น 5 ระดับ คือ สู งมาก สู ง ปานกลาง ต่า และต่ามากในแถบเอเชีย ปรากฏว่าอันดับ 1 ประเทศ
สิ งคโปร์ อันดับ 2 ประเทศฟิ ลิปินส์ และอันดับ 3 ประเทศมาเลเซีย สาหรับประเทศไทยนั้นอยูใ่ นอันดับที่ 64 ของ
โลก และอันดับที่ 16 ของเอเชีย โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.54 ซึ่งอยูใ่ นระดับต่า เป็ นต้น
2) ขั้นตั้งปัญหา ในขั้นนี้ครู ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนรวมกลุ่มและค้นหาความรู ้ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการ
ใช้ภาษาอังกฤษที่แต่ละกลุ่มสนใจ เช่น วัด ตลาดชุมชน หรื อร้านอาหารบางแห่งมีชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เป็ น
จานวนมากแต่ไม่มีป้ายหรื อข้อความที่เป็ นภาษาอังกฤษที่ คอยอานวยความสะดวกแก่กลุ่มคนเหล่านี้เลย ถ้าหากมี
ป้ ายข้อความภาษาอังกฤษ เช่น ป้ ายบอกทาง ป้ ายบอกชื่ ออาหาร เป็ นต้น จะทาให้ชีวิตความเป็ นอยู่ของคนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ดีข้ นึ หรื อไม่ หรื อสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังในพื้นที่ได้มากขึ้นหรื อไม่ และวิธีการที่จะช่วย
ให้ผูเ้ รี ยนคิดอย่างสร้างสรรค์ ผูส้ อนอาจบูรณาการเทคนิคแผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram) ในการที่จะให้
ผูเ้ รี ยนช่วยกันระดมสมองในการหาสาเหตุของปัญหานั้น ๆ โดยที่หวั ปลา คือ ประเด็นปัญหา และส่วนก้างปลา คือ
สาเหตุของปัญหา
3) ขั้นการค้นและคิด ในขั้นนี้หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้ประเด็นปัญหาตามความสนใจของกลุ่มแล้ว ให้แต่ละ
กลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นโดยแต่ละปัญหาอาจจะมีหลายสาเหตุก็ได้ จากนั้นให้
แต่ละกลุ่มร่ วมกันค้นและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวที่ตน้ เหตุ โดยในขั้นนี้ หากครู ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนทาเป็ น
โครงงานที่ตอ้ งใช้เวลานาน ผูเ้ รี ยนต้องค้นคว้าหาความรู ้และเตรี ยมงานเป็ นเวลานาน ครู ผสู ้ อนอาจกาหนดให้ใช้
เวลาค้นและคิดนานยิ่งขึ้น และอาจทาต่อเนื่ องกันหลายครั้ง โดยในขั้นนี้ สิ่งสาคัญคือครู ผูส้ อนจะต้องเดินให้
คาแนะนาเป็ นรายกลุ่ม บอกแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้ผเู ้ รี ยน บางครั้งครู ผสู ้ อนอาจจะต้องช่วยค้น หลังจากผูเ้ รี ยนรู ้ถึง
วิธีการแก้ปัญหาแล้วแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันประเมินความเป็ นไปได้ว่าวิธีการใดเป็ นวิธีการที่เหมาะสมภายใต้
ข้อจากัดต่าง ๆ เช่ น งบประมาณ ระยะเวลา ทรั พยากรที่ สามารถหาได้ในท้องถิ่ น เป็ นต้น และให้แต่ละกลุ่ม
นาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนโดยมีครู ผสู ้ อนคอยตั้งคาถามและข้อสังเกตต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
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ภาพที่ 2 การระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุดว้ ยเทคนิคแผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram)
ที่มา: ภาพถ่ายโดยสุ ทธิศิลป์ สุ ขสบาย
4) ขั้นนาเสนออย่างสร้ างสรรค์ ครู ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอในรู ปแบบใดก็ได้ตามความถนัด เช่น การพูด
การเขียน การจัดนิ ทรรศการร่ วมกัน เป็ นต้น และหลังกิจกรรมการนาเสนอครู ผูส้ อนอาจจัดกิจกรรมเพื่อ ถอด
บทเรี ยนร่ วมกันและให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันสะท้อนความคิดและสิ่ งที่ได้รับจากการทากิจกรรมหรื อการเรี ยนในครั้งนี้

ภาพที่ 3 การนาเสนอโครงงานภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์
ที่มา: ภาพถ่ายโดยสุ ทธิศิลป์ สุ ขสบาย
5) ขั้นประเมินผล ในขั้นนี้ครู ผสู ้ อนจะวัดผลด้านต่าง ๆ ตามสภาพจริ งที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าโดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ ค (Rubric Scoring) เช่ น ด้านภาพรวมของโครงงาน ด้านความคิดสร้ างสรรค์
ด้านการนาเสนอ เป็ นต้น และผูเ้ รี ยนควรทราบเกณฑ์การประเมินก่อนมีการจัดกิจกรรมล่วงหน้าทุกครั้ง
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ คด้านความคิดสร้างสรรค์
ประเด็นการประเมิน
• ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ (25 คะแนน)
5 คะแนน = โครงงานที่สร้างสิ่ งใหม่ไม่มีใครเคยทามาก่อน ( Original Creation)
4 คะแนน = โครงงานที่แปลงสภาพหรื อแนวคิดจากโครงงานที่เคยทามาแล้ว แต่ไม่เหมือนโครงงานเดิม
(Transformation)
3 คะแนน = โครงงานที่เกิดจากการรวมแนวคิดจากโครงงานที่เคยทามาแล้วตั้งแต่ 2 แนวคิดขึ้นไปและ
มีบางส่ วนเหมือนโครงงานเดิม (Combination)
2 คะแนน = โครงงานที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนจากโครงงานเดิม (Variation)
1 คะแนน = โครงงานที่เลียนแบบมาจากโครงงานที่มีอยูแ่ ล้ว (Imitation)

ที่มา: สุทธิศิลป์ สุขสบาย (2562)
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อย่างไรก็ตาม ในขั้นนี้ ครู ผูส้ อนไม่ควรเป็ นผูป้ ระเมินผูเ้ รี ยนเพียงฝ่ ายเดียว ควรให้ผูเ้ รี ยนได้ประเมิน
ตนเอง และผูส้ อนท่านอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรื อเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันหรื อใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การประเมินด้วย

ภาพที่ 4 การประเมินผลผูเ้ รี ยนโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันหรื อใกล้เคียงร่ วมด้วย
ที่มา: ภาพถ่ายโดยสุ ทธิศิลป์ สุ ขสบาย

6. สรุป
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็ นทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
ที่ สาคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในชาติ บ้านเมื อง การสร้ างนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ครู ผสู ้ อนในยุคนี้จึงต้องมีการฝึ กฝนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ผา่ นรายวิชาหลัก
(Key Subjects) ทั้งในและนอกห้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบและมีแบบแผน ดังเช่น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่ งในบริ บทของสอนวิชานี้ ในประเทศไทย วิชาภาษาอังกฤษถูกสอนในฐานะภาษาต่างประเทศ
(TEFL) และเป็ นหนึ่งในวิชาหลักที่ถูกกาหนดไว้ตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
อย่างชัดเจน ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษในศตวรรษนี้จึงมีบทบาทสาคัญยิ่งในการออกแบบการเรี ยนการสอนที่แปลก
ใหม่เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งทักษะความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษและเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกลยุทธ์การสอน
ที่เหมาะสมซึ่ งการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ถือเป็ นหนึ่งในวิธีการสอนที่ครู ผสู ้ อนสามารถนามาปรับ
ใช้ในบริ บทของการเรี ยนการสอนรายวิ ชาภาษาอัง กฤษได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยแนวทางการปฏิ บัติ ที่ ดี
ประกอบไปด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอนสาคัญ คือ ขั้นกระตุน้ ขั้นตั้งปั ญหา ขั้นการค้นและคิด ขั้นนาเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ และขั้นประเมินผล ตามลาดับ

7. ข้อเสนอแนะ
(1) ข้ อเสนอแนะในการนาวิธีการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานไปใช้
1) การสอนแบบ CBL ครู ผสู ้ อนควรเหลือเวลาให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้ามาก ๆ พูดคุยมาก ๆ นาเสนอมาก ๆ
และใช้เวลาในการสอนให้นอ้ ยลง
2) การสอนแบบ CBL ครู ผูส้ อนหลี กเลี่ ยงการอธิ บายอย่างละเอียด แต่พยายามให้ผูเ้ รี ยนค้นหา
คาตอบเอง ครู ผสู ้ อนควรจะตอบคาถามด้วยคาถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและค้นหาต่อ
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3) การสอนแบบ CBL ครู ผสู ้ อนจะต้องหลีกเลี่ยงการตัดสิ นแบบเด็ดขาดว่าคาตอบของผูเ้ รี ยนนั้นถูก
หรื อผิด แต่ให้ใช้วิธีการถาม เช่น แน่ใจหรื อ ทาไมคิดอย่างนั้น หรื อเพื่อน ๆ คิดเห็นอย่างไรในเรื่ องนี้
4) การสอนแบบ CBL ครู ผูส้ อนจะเป็ นผูร้ ั บฟั งเรื่ องราวที่ ผูเ้ รี ยนคิดและนาเสนอ และเรี ยนรู ้ไป
พร้อม ๆ กับผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อนอาจมีการเสนอแนะหรื อแสดงความคิดเห็นในจังหวะที่เหมาะสม แต่สิ่งที่จาเป็ นมาก
คือการให้กาลังใจ
5) ระยะเวลาของการสอนแบบ CBL ควรยาวกว่า 90 นาที และอาจจะเรี ยนหลายวิชาพร้อม ๆ
กัน ขึ้นอยู่กบั ว่าปั ญหาที่ต้ งั นั้นเกี่ยวโยงกับวิชาใดบ้าง โดยครู ผสู ้ อนอาจสอนพร้อม ๆ กัน 2-3 วิชาในห้องเรี ยน
เดียวกันก็ได้
(2) ข้ อเสนอแนะในการนาวิธีการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานไปทาวิจัยครั้งต่ อไป
ในการการพัฒนาแนวคิดและวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
มากยิ่งขึ้น ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้
1) ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ CBL ในระดับการศึกษา อื่น ๆ
เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรื ออาชีวศึกษา หรื อในรายวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ ที่เป็ นวิชา
หลักตามกรอบแนวคิดของทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 เช่น วิชาการอ่าน วิชาศิลปะการใช้ภาษา วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาการปกครอง วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ เป็ นต้น
2) ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบหรื อมีการบูรณาการสื่ อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรื อเทคนิค
อื่น ๆ ร่ วมกับการสอนแบบ CBL
3) ควรมี การศึ กษาวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนแบบ CBL ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เฉพาะศาสตร์ เช่น การสอนแบบ CBL สาหรับวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้ข้นั ตอนการสอนที่เหมาะกับศาสตร์ น้ นั
ๆ อย่างแท้จริ ง
4) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 เช่น ลักษณะหรื อวิธีการใช้สื่อเพื่อ
เสนอเนื้ อหาภาษาอังกฤษให้กับผูเ้ รี ย น เทคโนโลยี ที่ส ามารถนามาใช้พ ฒ
ั นาความคิดสร้ า งสรรค์ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เป็ นต้น
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู และ 2) ประเมินความเหมาะสมของ
รู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิ ดทางคณิ ตศาสตร์
สาหรั บนักศึ กษาวิชาชี พครู เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คือ 1) รู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
การประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 2) แบบประเมินความ
เหมาะสมของรู ป แบบการเรี ยน ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) รู ปแบบการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี
การประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีองค์ประกอบสาคัญ
3 ขั้นตอน คือ (1) ล้วงความคิด เครื่ องมือบนคลาวด์ที่ใช้สาหรับขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย เครื่ องมือในการสร้าง
เนื้ อหา เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่ องมือในการนาเสนอ (2) สนับสนุ นความคิด เครื่ องมือบน
คลาวด์ที่ใช้สาหรับขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย เครื่ องมือในการทางานร่ วมกันและเครื่ องมือในการนาเสนอ และ
(3) ขยายความคิด เครื่ อ งมื อ บนคลาวด์ที่ใ ช้ส าหรั บขั้น ตอนนี้ ประกอบด้ว ย เครื่ อ งมื อ ในการทางานร่ วมกัน
เครื่ องมือในการสื่ อสาร และเครื่ องมือในการนาเสนอ 2) ผลการประเมินรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักศึ กษาวิชาชี พครู โดยการ
ประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 7 คน พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์, ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ , นักศึกษาวิชาชีพครู
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) develop the mathematics learning model using cloud
technology to develop mathematical thinking of pre-service teachers, and 2) evaluate the suitability of the model.
The research instruments were 1) the mathematics learning model using cloud technology to develop
mathematical thinking for pre-service teachers and 2) the suitability assessment form of the model. The data was
analyzed using content analysis and descriptive statistics. The research findings showed that 1) the model has 3
key components, namely (1) eliciting; cloud-based tools for this step consist of content creation tools, presentation
tools and data gathering tools, (2) supporting; cloud-based tools for this step consist of collaboration tools and
presentation tools, and (3) extending; cloud-based tools for this step consist of collaboration tools, presentation
tools, and communication tools. 2) The evaluation of the mathematics learning model using cloud technology to
develop mathematical thinking for pre-service teachers assessed by 7 experts, the suitability was in the very high
level.
Keywords: Cloud Technology, Mathematical Thinking, Pre-Service Teachers

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในยุคที่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้สภาพสังคมการศึ กษา
เปลี่ยนแปลงไป สถาบันการศึกษาหลายแห่งนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการบริ หารจัดการ
สถาบันและบูรณาการไปสู่ การบริ หารจัดการภายในชั้นเรี ยน ส่ งผลให้การเข้าถึงองค์ความรู ้ของแต่ละบุคคลเป็ น
เรื่ องที่ง่ายและเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตเข้ากับอุปกรณ์พกพา (Militsopoulos, Sakellariou
and Armakolas, 2016: 27) ระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นโครงสร้างพื้นฐานซึ่ งข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้
พัฒนาไปสู่ ระบบการจัด เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ เป็ นการทางาน
ร่ วมกันของทรัพยากรในมหาวิทยาลัยและแหล่งการเรี ยนรู ้อื่นๆ โดยให้บริ การด้านการประมวลผลผ่านเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ ภ ายใต้ค วามพร้ อ มของเทคโนโลยี ฮ าร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ มี ล ัก ษณะเด่ น คื อ เป็ นการจัด หา
ทรั พ ยากรคอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งสามารถเรี ยกใช้ ง านได้ต ามที่ ผู ้ใ ช้ ง านต้อ งการ( Breeding, 2012; Denton, 2012)
นอกจากนี้ ยังมี บทบาทต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดังจะเห็นจากงานวิจยั หลายเรื่ องที่ศึกษาเทคนิ คการสอนร่ วมกับ
การใช้เทคโนโลยีในชั้นเรี ยน พบว่านักศึกษามีความคาดหวังให้มีการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการเรี ยนในหลักสู ตร
(Jackson, Helms, Jackson and Gum, 2011: 294)
คณิ ตศาสตร์ เป็ นหนึ่งในทักษะและเนื้อหาที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ นศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการใช้ความคิด การคิดทางคณิ ตศาสตร์เป็ นพื้นฐานในการส่งเสริ มสติปัญญาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะ
สาคัญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสื่ อสารและเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 (Nadeyah, 2016)
และเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครู ในการเรี ยนและการทางานด้านวิชาการ ดังนั้น
การคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ดี จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการฝึ กฝนอย่างจริ งจังและการให้ความร่ วมมือของ
ผูเ้ รี ยน และจากงานวิจยั พบว่า การใช้เทคโนโลยีสามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการใช้ความคิดและ
การขยายความคิดทางคณิ ตศาสตร์ (Manouchehri, 2002) ผูว้ ิจัยจึ งมี แนวคิดที่ จะพัฒนาแนวทางการเรี ยนที่ ให้
ความรู ้ตามเนื้อหาไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นทักษะทางปัญญาที่กาหนดไว้
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ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต และผูว้ ิจัยได้เล็งเห็ นความสาคัญของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้สนับสนุ นการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการคานวณ ด้านการ
นาเสนอและด้านการทางานร่ วมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มและกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน จากแนวคิดและเหตุผล
ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาพัฒนารู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดร่ วมกับการนา
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อสร้ างรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนา
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
(2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เป็ นการทางานร่ วมกันของทรัพยากรในมหาวิทยาลัยและแหล่ง
การเรี ยนรู ้อื่นๆ โดยให้บริ การด้านการประมวลผลผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายใต้ความพร้ อมของเทคโนโลยี
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีลกั ษณะเด่นคือ เป็ นการจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ท้ งั ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ที่
ยืดหยุ่นตามความต้องการของผูใ้ ช้ (Breeding, 2012; Denton, 2012) ประกอบด้วย การให้บริ การ 4 ประเภท คือ
1) Private Cloud 2) Public Cloud 3) Hybrid Cloud และ 4) Community Cloud
รู ปแบบการให้บริ การของเทคโนโลยีประมวลผลแบบคลาวด์ ประกอบด้วย 3 รู ปแบบ คือ 1) การให้
บริ การโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) 2) การให้บริ การแพลตฟอร์ม (Platform as a Service:
PaaS) และ 3) การให้บริ การซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) (Shyshkina, Kohut & Popel, 2017) Breeding
(2012) และ Denton (2012) ได้จาแนกประเภทของเครื่ องมื อบนคลาวด์สาหรั บ การรู ้ สารสนเทศ ซึ่ งสามารถ
นามาใช้จดั การเรี ยนรู ้ ได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1) เครื่ องมือในการทางานร่ วมกัน (Collaboration tools) 2) เครื่ องมือใน
การรวบรวมข้อมูล (Data gathering tools) 3) เครื่ องมือในการสร้างเนื้อหา (Content creation tools) 4) เครื่ องมือ
ในการนาเสนอ (Presentation tools) และ 5) เครื่ องมือในการสื่ อสาร (Communication tools)
ความคิดทางคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ เป็ นศาสตร์ แห่ งการคิด มีการใช้ภาษาเฉพาะของตัวเอง ซึ่ งภาษานั้นกาหนดโดยสัญลักษณ์
ต่างๆ แทนความคิด ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โครงสร้าง ลักษณะและองค์ประกอบของความคิดทางคณิ ตศาสตร์ดงั แสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความคิดทางคณิ ตศาสตร์
โครงสร้าง ลักษณะของ
ความคิดทางคณิตศาสตร์

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดทางคณิตศาสตร์

ขั้นตอนกระบวนการทางปัญญา (Tall, 2000)
ความสามารถทางปัญญา (Greenwood, 1993)
การระลึกได้ การใช้ความจา (Krulik & Rudnick, 1993)
การสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (Tall, 2000)
การวิเคราะห์ (Krulik & Rudnick, 1993; Henderson, 2002)
การแก้ปัญหาและคิดคานวณ (Henderson, 2002)
การนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ (Henderson, 2002)
การให้เหตุผลและการพิสูจน์ ( Henderson, 2002; Manouchehri, 2002; Cai, 2003 &
Kriegler, 2008)
การสื่ อสาร การเสนอแนวคิดหรื อตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Henderson, 2002)

จากการวิเคราะห์ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ สรุ ป ได้ว่า เป็ นกระบวนการทางสมองในการหาวิ ธีก าร
แก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ที่สมเหตุสมผลโดยใช้หลักและขั้นตอนทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
หลักของความสามารถทางปั ญญาใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) การแก้ปัญหา 2) การให้เหตุผล และ 3) การนาเสนอตัวแทน
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คุณลักษณะการทางานของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

Jinyun (2017)

Lakshmi &
Dhanalakshmi (2016)

✓
✓

การนาเสนอ
การทางานร่ วมกัน
สะท้อนผลการคิด
สรุ ปแนวความคิด
การแลกเปลี่ยนความรู ้
การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
การคานวณ

Nadeyah (2016)

Denton (2012)

รายการ

Elena et al. (2019)

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

✓

✓

✓
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✓

✓

แนะนาแนวทางการแก้ปัญหา

✓
✓

การให้เหตุผล

✓

ผู้วิจัย

Cai (2003)

✓

Isoda & Katagiri (2012)

Manouchehri (2002)

การแก้โจทย์ปัญหา

แนวทางในการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์

Kriegler (2008)

Fraivillig (2001)

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

การวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา

✓

✓

✓

✓

การขยายปัญหาเดิม

✓

✓

✓

✓

การสะท้อนผลการคิด

✓

✓

✓

การสรุ ปแนวคิด

✓

✓

✓

การนาเสนอตัวแทนความคิด
การเชื่อมโยงความรู ้กบั หลักการ

✓
✓

การฝึ กคิดอย่างสม่าเสมอ

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา

✓
✓

✓
✓

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) และระยะที่ 2
ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
4.2 ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดของรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดคณิ ตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความคิดทางคณิ ตศาสตร์ แนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การประมวลผลแบบคลาวด์ที่ สามารถน ามาใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ จ าก
แหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
2. นาผลการวิเคราะห์ได้มาสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผล แบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ดังนี้
2.1 กาหนดขั้นตอนหลักของรู ปแบบการเรี ยนที่เน้นการพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ โดย
พิจารณาแนวทางที่สอดคล้ององค์ประกอบของความคิดทางคณิ ตศาสตร์
2.2 กาหนดรู ปแบบการใช้เทคโนโลยี การประมวลผลแบบคลาวด์ใ นการสนับ สนุ น การ
จัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละองค์ประกอบ โดยเลือกประเภทเครื่ องมือบนคลาวด์ (Cloud-based tool) ที่สามารถนามาใช้
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จัด การเรี ย นรู ้ ตามแนวคิ ดของ Breeding (2012) และ Denton (2012) ดัง นี้ 1) เครื่ อ งมื อ ในการทางานร่ วมกัน
(Collaboration tools) 2) เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล (Data gathering tools) 3) เครื่ องมือในการสร้างเนื้ อหา
(Content creation tools) 4) เครื่ องมื อ ในการน าเสนอ (Presentation tools) และ 5) เครื่ องมื อ ในการสื่ อ สาร
(Communication tools)
ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ผูว้ ิจยั นารู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒ นา
ความคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ไปให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการเรี ย นการสอน
คณิ ตศาสตร์ จานวน 3 คน และและด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 4 คน รวม 7 คน ที่มีประสบการณ์การสอนใน
ระดับอุดมศึกษาไม่ต่ากว่า 5 ปี เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือวิจยั วิจยั สาหรับการดาเนิ นการวิจยั ในระยะที่ 1 ได้แก่ 1) ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ 2) ตารางวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และ
3) ตารางวิเคราะห์คุณลักษณะและเครื่ องมือของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์
เครื่ องมือวิจยั วิจยั สาหรับการดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 2 ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั เลือก
ปรับปรุ งข้อความและประเด็นการประเมินจากงานวิจยั ของ Shyshkina, Kohut and Popel (2017) ซึ่ งประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยี และ 2) ความเหมาะสมด้านหลักการและ
กระบวนการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์ใน
การแปลผล ดังนี้ (Kultawanich, Koraneekij and Na-Songkhla, 2015)
ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เหมาะสม
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.5.1 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนา
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของความคิดทางคณิ ตศาสตร์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ โดยใช้การจัดกลุ่มข้อความตามประเด็นที่สอดคล้องและใช้วิธีการวิเคราะห์เชิ งเนื้อหา
(Content Analysis)
4.5.2 ผูว้ ิจยั นาผลการประเมินที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงบรรยายโดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า การทางานของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์สามารถนามาใช้ร่ ว มกับ
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ดา้ นการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการนาเสนอตัวแทนความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งผูว้ ิจยั
เลือกใช้องค์ประกอบหลักในการพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดของ Fraivillig (2001) โดยใช้
เครื่ องมือบนคลาวด์ (Cloud-based tool) ตามแนวคิดของ Breeding (2012) และ Denton (2012) ในการสนับสนุ น
ในแต่ละองค์ประกอบสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. รู ปแบบการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ เพื่อพัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ล้วงความคิด (Eliciting) เป็ นกระบวนการที่ได้มาซึ่ งคาตอบตามกระบวนการคิดของผูเ้ รี ยน
โดยใช้กลวิธีดงั นี้ ผูส้ อนกล่าวถึงสถานการณ์หรื อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน แล้วใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
แสดงความคิดด้วยการอธิ บายและวิเคราะห์วิธีการหาคาตอบด้วยตัวเอง ในขั้นนี้ ใช้หลักการของเครื่ องมื อบน
คลาวด์ คื อ เครื่ อ งมื อ ในการสร้ างเนื้ อ หา (Content Creation tools) เครื่ อ งมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ล (Data
Gathering tools) และเครื่ องมือในการนาเสนอ (Presentation tools)
(2) สนับ สนุ น ความคิ ด (Supporting) เป็ นการสนับ สนุ น ให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามเข้าใจมโนทัศ น์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ และส่ งเสริ มความคิดของผูเ้ รี ยน โดยใช้กลวิธีดงั นี้ ทบทวนความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นต่อการแก้ปัญหา
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนระลึกถึงปั ญหาที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายผลการคิด และนาเสนอตัวแทน
ความคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ในขั้น นี้ ใช้ห ลัก การของเครื่ อ งมื อ บนคลาวด์ คื อ เครื่ อ งมื อ ในการท างานร่ วมกัน
(Collaboration tools) และเครื่ องมือในการนาเสนอ (Presentation tools)
(3) ขยายความคิ ด (Extending) เป็ นการน าองค์ค วามรู ้ ที่ มี อ ยู่ม าต่ อ ยอดเพื่ อ เป็ นความรู ้ ใ หม่ ใน
การแก้ปัญหา โดยใช้กลวิธีดงั นี้ การปรับปั ญหาเดิมหรื อเปลี่ยนปั ญหาใหม่ การให้ผูเ้ รี ยนสะท้อนความคิดทาง
คณิ ตศาสตร์ เปรี ยบเทียบการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มให้รักความท้าทายและสรุ ปแนวคิด
ในขั้นนี้ใช้หลักการของเครื่ องมือบนคลาวด์ คือ เครื่ องมือในการทางานร่ วมกัน (Collaboration tools) เครื่ องมือใน
การสื่ อสาร (Communication tools) และเครื่ องมือในการนาเสนอ (Presentation tools)

ภาพที่ 1 รู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์
เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด์ เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู แสดงดังตารางที่ 4
ผลการประเมิ นพบว่า มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การใช้
เครื่ องมือสนับสนุ น และมีความยืดหยุ่นสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีการสอนอื่น มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการนารู ปแบบการเรี ยนนี้ไปใช้งานจริ ง
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการประเมิน
ด้านเทคโนโลยี
การใช้เครื่ องมือสนับสนุน
ส่งเสริ มการทางานร่ วมกัน
สามารถนาไปรวมกับแหล่งความรู ้ต่างๆ ตามความสนใจ
ความมีประโยชน์
ด้านหลักการและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน
กระบวนการและกลวิธีในแต่ละองค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยน
การส่งเสริ มการใช้ความคิดและสติปัญญา
มีความยืดหยุน่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีการสอนอื่น
รวม

ระดับความเหมาะสม
S.D.
x̅

แปลผล

5.00
4.60
4.80
4.80

0.89
0.44
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40
4.80

0.89
0.44

มาก
มากที่สุด

4.80
5.00
4.77

0.44
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6. อภิปรายผล
งานวิจยั นี้นาเสนอรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนา
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบดังกล่าวสามารถนาไปใช้งานได้ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการล้วงความคิดเป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนต้องหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหานั้น สอดคล้องกับ แนวคิด
เกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของ Denton (2012) ที่สรุ ปได้ว่า ผูเ้ รี ยนควรได้รับการกระตุน้ ปลูกฝังให้มีส่วนร่ วม
ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่จากความรู ้เดิม ขั้นตอนการสนับสนุ นความคิด ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนความรู ้พ้ืนฐานที่
จาเป็ นต่อการแก้ปัญหา ทาให้มีความพร้อมสาหรับการเรี ยนเรื่ องใหม่ สอดคล้องกับงานวิจยั รู ปแบบการสอน
คณิ ตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้คู่กบั ความสนุ กสนาน (5T Model) ของยุภาดี ปณะราช (2558) ที่ได้พฒั นา
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการเรี ยนรู ้ การทางานเป็ นกลุ่ม การอภิ ปรายร่ วมกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Muhammad, Yabit & Lim Sei (2016) ที่ศึกษาการการใช้แหล่งข้อมูลการเรี ยนรู ้ออนไลน์ซ่ ึ งเป็ นแนวคิด
การจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาต่อยอดจากการเรี ยนแบบเดิมควบคู่กบั การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันโดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรออนไลน์ในรู ปแบบคลาวด์เทคโนโลยีที่มีขอ้ ดีที่รองรับการเรี ยนรู ้ที่แพร่ หลายได้ทุกที่และทุกเวลาทาให้
ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การสื่ อสาร สื่ อความหมายด้านสัญลักษณ์ ตลอดจนแนวคิดต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ของ
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ตนเอง จึงต้องมีการขยายความคิด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ ความเข้าใจ แนวคิดที่พฒั นาขึ้น
ใหม่มาสร้างข้อสรุ ปเพื่อการสะท้อนผลการคิด รวมทั้งการนาไปใช้ในสถานการณ์ที่คนุ้ เคยและไม่คนุ้ เคย
จากผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนคณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่า รู ปแบบการเรี ยนดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องอันเป็ น
พื้นฐานในการพิจารณากระบวนการขององค์ประกอบในแต่ละขั้นตอน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาในเรื่ องของการพัฒนา
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็ นเครื่ องมือสนับสนุน แล้วนาผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้มา
กาหนดแนวทางของรู ปแบบการเรี ยนที่เน้นให้นกั ศึกษาได้ใช้ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ อยู่ตลอดเวลาในการเรี ยน
ส่ งผลให้นักศึกษาเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย จึงเป็ นการปรับแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่ อพัฒนาการคิด
สาหรั บนักศึ กษาวิชาชี พครู อีกรู ปแบบหนึ่ งที่ มีการผสมผสานเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ซ่ ึ งเป็ น
เครื่ องมือที่ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (Denton, 2012) และยังเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ นแนวคิด
สาคัญที่ สามารถส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีความหมาย (Neha &
Amit, 2015)

7. ข้อเสนอแนะ
ผูส้ อนอาจศึกษาผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหรื อตัวแปรอื่นที่สนใจจากการนารู ปแบบดังกล่าวไปใช้ และ
พิจารณานารู ปแบบการเรี ยนนี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีการสอนอื่นๆ
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การจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ ในยุคสังคมความปกติ
ใหม่ นั้น เนื้อหาวิชาที่สอนต้องมีความครบถ้วนตามคาอธิ บายรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ควรเป็ น
แบบคู่ขนานโดยการเรี ยนเองในระบบ e-Learning เรี ยนสดผ่านระบบออนไลน์และการเรี ยนในชั้นเรี ยนร่ วมกับ
เพื่อน เพื่อพัฒนาการทางสังคมของผูเ้ รี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนควรแบ่งหรื อย่อยเนื้อหาวิชาให้เป็ น
เรื่ องสั้นๆ ไม่ใช้เวลามากในการเรี ยนแต่ละคาบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับความใส่ ใจของผูเ้ รี ยน
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ด้วยมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การจัดกลุ่มเรี ยน
ควรมีขนาดเล็ก เพื่อให้ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กนั ใกล้ชิดมากขึ้น การวัดผลและ
ประเมินผลต้องใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน มีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับต่อผูเ้ รี ยนตลอดเวลา สร้างระบบ e-Learning ที่
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอด ผูส้ อนต้องเป็ น C-Teacher ให้ยึดหลักครู สอนน้อยผูเ้ รี ยนเรี ยนมาก ครู ตอ้ งมี
ความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร ส่ วนผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจใฝ่ รู ้ มีความพร้อมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและต้องมีวินยั ในตนเอง
คาสาคัญ: คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานวิศวกรรม, สังคมความปกติใหม่, C-Teacher

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

บทนา
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมาทาให้มีประชาชนทัว่ โลกติดเชื้ อแล้วจานวน
8,578,052 คน เสี ยชี วิตแล้ว 456,284 คน (ศูนย์โควิด 19 วันที่ 19 มิ ถุนายน 2563) เพื่อการป้ องกัน และควบคุ ม
การติดเชื้ อโรคโควิด 19 ในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้มีการปิ ดเมือง
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนอยู่ ที่ บ้า น มี ก ารปิ ดห้ า งสรรพสิ น ค้า ตลาด ร้ า นอาหาร สถานบัน เทิ ง สนามกี ฬ า รวมถึ ง
สถานศึกษา มาตรการที่นามาใช้เพื่อหยุดการแพร่ ระบาดของเชื้อโรค ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย การกินอาหาร
ที่อุ่นให้ร้อน ใช้ชอ้ นส่วนตัว การล้างมือ และการรักษาระยะห่างทางสังคม แม้การติดเชื้อของประเทศไทยจะลดลง
อย่างต่อเนื่อง และล่าสุ ดได้ปลดล็อคการปิ ดเมืองแล้ว แต่กย็ งั ต้องเฝ้าระวังการระบาดระลอกที่สองที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ มาตรการการป้องกันและการปรับสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ในชีวิตประจาวันให้เป็ นสังคมแบบปกติแบบใหม่ที่
เรี ย กกัน ว่ า “นิ วนอร์ มัล ” เป็ นสั ง คมปกติ แ บบใหม่ ที่แ ตกต่า งไปจากวิ ธี แ บบเดิ ม ทั้ง ห้ างสรรพสิ น ค้า ตลาด
ร้านอาหาร สถานบันเทิง สนามกีฬา รวมถึงสถานศึกษา จึงต้องปรับตัวให้เป็ นสังคมแบบนิวนอร์ มลั การจัดการ
เรี ยนการสอนในทุกระดับจึงต้องสอดคล้องกับสังคมเป็ นแบบนิวนอร์มลั
คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ พ้ื น ฐาน เป็ นวิ ช าพื้ น ฐานที่ มี ค วามสาคัญ มากของการศึ กษาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาการเรี ยนการสอนได้ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง จากกระดานดา สู่ไวท์บอร์ดจนถึงการใช้
โปรเจคเตอร์ จากห้องเรี ยนแบบปกติสู่ห้องเรี ยนแบบมัลติมีเดีย และสู่การจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ผสม
กับการเรี ยนในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีท้ งั ภัยคุกคามและ
โอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นทฤษฎีเป็ นภาพสามมิติ หรื อภาพความเคลื่อนไหวที่ง่ายต่อ
การทาความเข้าใจ เช่น การเขียนกราฟของฟังก์ชนั สามมิติ ใช้การหมุนแกนเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในหลายๆ
ด้าน การทดลองทางวิทยาศาสตร์บางเรื่ องที่ไม่สามารถแสดงได้ในห้องเรี ยนหรื อห้องทดลองในโรงเรี ยนสามารถ
ชมได้จากวิดีโอ หรื อวิดีโอออนไลน์ ที่มาจากแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ทวั่ โลก ในช่วงการระบาดของโควิด 19
ที่ผ่านมาการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ใช้การเรี ยน
การสอนออนไลน์ เ พื่ อ เป็ นการเรี ย นเสริ ม จากการเรี ย นในชั้น เรี ย น ซึ่ ง ได้ผ ลเป็ นที่ น่ าพอใจและนักศึ กษามี
ความคุ้น เคยกับการเรี ยนออนไลน์เ พิ่มขึ้นเรื่ อ ยๆ ช่ วงปิ ดเมื องมหาวิทยาลัย ศรี ปทุม สามารถปรั บเปลี่ ย นเป็ น
การเรี ยนออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 การจัดการเรี ยน
การสอนคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ทยาศาสตร์ พ้ื นฐานวิ ศ วกรรม ที่ เ หมาะสมในยุค สั ง คมแบบนิ วนอร์ มัล จึ งเกิ ดขึ้น
บทความนี้ จึงมี วตั ถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
พื้นฐานทางวิศวกรรมในระดับปริ ญญาตรี สังคมแบบนิวนอร์มลั
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ความปกติใหม่ (New Normal)
"New Normal" ราชบัณฑิ ตยสภา โดย รศ.มาลี บุญศิ ริพนั ธ์ คณะกรรมการบัญญัติศพั ท์นิเทศศาสตร์
ราชบัณฑิ ตยสภา แปลว่า ความปกติ ใหม่ หรื อ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึ งรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตอย่างใหม่ที่
แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่ งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบตั ิที่คนในสังคมคุน้ เคยอย่างเป็ น
ปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุน้ เคยรู ปแบบวิถี
ชี วิตใหม่น้ ี ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรี ยนรู ้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิ บัติและการจัดการ การจัดการเรี ยนการสอนวิ ชา
คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานจึงต้องสอดคล้องกับนิวนอร์มลั

หลักสู ตรคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
เพราะปั ญหาทางวิศวกรรมไม่ได้มีรูปแบบเดิ มทั้งหมด อาจจะเป็ นไปตามกฎ 80:20 ของ วิลเฟรโด
พาเรโต (1895) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียน นัน่ คือร้อยละ 80 ของโจทย์และปัญหามักจะเป็ นโจทย์และปัญหาที่
คุน้ เคย แต่อีกร้อยละ 20 เป็ นปัญหาที่ไม่คุน้ เคยและแตกต่าง เครื่ องมือที่สาคัญในการแก้ปัญหาคือคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ซึ่งประกอบด้วยวิชาแคลคูลสั ฟิ สิ กส์ และ เคมี ที่เป็ นพื้นฐานในการหาคาตอบและการพิสูจน์
ปั ญหาและตัวแบบทางวิศวกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถึงแม้สังคมจะเป็ นนิวนอร์ มลั แล้วแต่ความสามารถ
พื้นฐานทางด้านนี้ยงั คงจาเป็ น เว้นแต่รูปแบบการเรี ยนการสอนที่ ตอ้ งปรับเปลี่ยนไปเพื่อความเหมาะสมตามยุค
สมัย เทคโนโลยีการสอนและบริ บท รู ปแบบการสอนสาหรับผูเ้ รี ยนสาหรับผูเ้ รี ยนในยุคปัจจุบนั มีท้งั การเรี ยนใน
ชั้นเรี ยนและเรี ยนออนไลน์ จึงต้องมีการจาแนกเนื้อหาของรายวิชาเป็ นเรื่ องย่อยๆ ตอนสั้นๆ จบในตอน เหมาะสม
กับระยะเวลาหรื อช่วงความสนใจของผูเ้ รี ยน

ปัจจัยสาคัญด้ านการเรียนรู้ ในยุคสั งคมความปกติใหม่
เพราะสังคมมีความเป็ นพลวัตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชี วิตความ
เป็ นอยู่ อาชี พ ระบบการผลิตสิ นค้าและบริ การ ระบบการเงิน มีสังคมออนไลน์( Social Network) ทางาน ค้าขาย
สิ น ค้า อาหาร การเงิ น การติ ด ต่ อหน่ วยงานภาครั ฐ มี Internet of Things (IoT) และ AI : Artificial Intelligence
เชื่อมต่อกับเครื อข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลและคิดวิเคราะห์ทางานแทนมนุษย์ ทุกสิ่ งแตกต่างไปจาก
พื้นฐานเดิมเป็ นอย่างมาก การจัดการเรี ยนการสอนการเสริ มสร้างประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยนทางด้านคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน แม้จะเป็ นการเรี ยนรู ้ในสังคมนิวนอร์มลั ก็ตามยังคงต้องเน้น ปั จจัยสาคัญด้านการเรี ยนรู ้
ในศตวรรษที่ 21( วิจารณ์ พานิช,2555)อันประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่
1) การเรี ยนรู ้ที่แท้จริ ง (Authentic learning) อยูใ่ นโลกจริ งหรื อชีวิตจริ ง
2) การปลูกฝังความเชื่อหรื อค่านิยม (Mental Model Building) คือ การเรี ยนรู ้ในระดับกระบวนทัศน์ เป็ น
การนาประสบการณ์ที่สั่งสมมาก่อเกิดเป็ นค่านิยมหรื อความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม
3) การเรี ย นรู ้ ที่ แ ท้จ ริ ง ขับ เคลื่ อ นด้ วยฉัน ทะ (Internal Motivation) คื อ ความต้อ งการการเรี ย นรู ้ เ อง
4) การเรี ยนรู ้ตามความถนัด ( Multiple Intelligence) คือ การจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนมีความถนัด
หรื อปัญญาที่ติดตัวมาแต่กาเนิด รวมทั้งสไตล์การเรี ยนรู ้ และความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
5) การเรี ยนรู ้เป็ นกิจกรรมทางสังคม (Social Learning) คือ กระบวนการทางสังคมเพื่อให้ศิษย์เรี ยนสนุก
เกิดนิสัยรักการเรี ยน เกิดการเรี ยนรู ้กิจกรรมทางสังคม และเข้าใจบริ บทของสังคม
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การจัดการเรี ยนรู ้ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ให้ผูเ้ รี ยนเห็นสภาพจริ งหรื อใกล้เคียงกับโลกจริ งมาก
ที่สุด ปลูกฝังให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้องจากตัวของเขาเอง เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้แก่สติปัญญา ความถนัด
ทาให้เกิ ดความสุ ขกับการเรี ยน การจัดการเรี ยนต้องได้รับการดู แลอย่างใกล้ชิดทั่วถึ ง จึ งต้องมี การวางระบบ
การจัดการเรี ยนการสอนบางส่ วนเรี ยนศึกษาออนไลน์ดว้ ยตนเองบางส่ วนได้รับการดูแลจากผูส้ อนอย่างใกล้ชิด
ตามความถนัดและพื้นฐานที่แตกต่างกัน การเรี ยนในชั้นเรี ยนควรมีขนาดที่เหมาะสมเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนใกล้ชิดกันทากิ จกรรมร่ วมกันเช่ น การทดลอง การทาแบบฝึ กหัด การแก้ ปั ญหาร่ วมกัน ส่ วนการเรี ยน
ออนไลน์ขนาดของกลุ่มผูเ้ รี ยนควรจะมีขนาดเล็กให้ผสู ้ อนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนได้ทุกคน

พฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียน
เพราะบริ บททางสังคมเปลี่ยนไป คนไทยใช้ชีวิตอยู่กบั โลกออนไลน์มากขึ้น จากสถิติคนไทยโดยเฉลี่ย
แล้ว ใช้อินเทอร์เน็ต 9 ชัว่ โมง 11 นาทีต่อวัน (นับรวมทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ใช้เวลาอยูก่ บั Social Media เป็ น
จ านวน 3 ชั่ว โมง 11 นาที ต่ อ วัน (Marketingoops, 2563) พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ย นในศตวรรษที่ 21 จึ ง
เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม ผูเ้ รี ยนปั จจุบันยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง ต้องการความเป็ นอิสระ ความสะดวกสบาย
ต้องการความรวดเร็ วในการสนองตอบความต้องการของตนเองในทุกเรื่ อง ใช้ความรู ้ความจาน้อยลง ใช้ความรู ้
จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน มีความเป็ นตัวของตัวเองสู งและสร้างปฏิสัมพันธ์รวมตัวกันเป็ น กลุ่ม
เสมือนจริ งในออนไลน์ ตามความสนใจ สมาธิ ในการเรี ยนสั้น ไม่ชอบอ่านข้อความที่ยาวแต่ผูเ้ รี ยนยังต้องการ
สังคมจริ ง ยังต้องการเรี ยนร่ วมกับเพื่อนในชั้นเรี ยนแบบปกติ พบปะกันเพื่อทากิจกรรมร่ วมกันในมหาวิทยาลัย
การจัดการเรี ยนจึงควรจัดแบบคู่ขนาน มีท้งั การเรี ยนออนไลน์และเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบนิวนอร์มลั

ทักษะผู้สอนในยุคสั งคมความปกติใหม่
เพราะผูเ้ รี ยนเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน บริ บททางสังคมเปลี่ยน ผูส้ อน อาจารย์ ครู จึงต้องมีการเปลี่ยน
ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน ครู จึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรี ยนมาก” สาหรับยุคแห่ งเทคโนโลยีและ
การสื่ อสารที่เต็มไปด้วยข้อมูลสารสนเทศหลากหลาย ครู ผสู ้ อนจึงจาเป็ นต้องมีทกั ษะสาคัญสาหรับยุคนี้ ท้ งั ก่อน
หรื อยุคสังคมความปกติใหม่ ก็ตาม ที่เรี ยกว่า C-Teacher (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2560) ซึ่งได้แก่
1) Content: มีความรู ้และทักษะในเรื่ องที่สอนเป็ นอย่างดี
2) Computer (ICT) Integration: มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอน
3) Constructionist: เข้าใจแนวคิดที่ ว่า ผูเ้ รี ย นสามารถสร้ า งองค์ค วามรู ้ ข้ ึน ได้เองจากการเชื่ อ มโยง
ความรู ้เดิมที่มีอยูเ่ ข้ากับความรู ้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
4) Connectivity: สามารถจัด กิ จ กรรมให้ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งผู ้เ รี ย นกับ ผู ้เ รี ยน ผู ้ส อนในและต่ า ง
สถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประสบการณ์ตรงให้แก่ผเู ้ รี ยน
5) Collaboration: มี บ ทบาทสาคัญ ในการจัดการเรี ย นรู ้ ในลักษณะการเรี ย นรู ้ แ บบร่ วมมื อ ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับเพื่อน และผูส้ อน ฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีม การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สารสนเทศระหว่างกัน
6) Communication: มีทกั ษะการสื่ อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ การนาเสนอ
สื่ อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
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7) Creativity: สร้างสรรค์กิจกรรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่จดั สภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มากที่สุด
8) Caring: มีมุทิตาจิตต่อผูเ้ รี ยน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริ งใจต่อผูเ้ รี ยน

นวัตกรรมการเรียนการสอนและสื่ อการสอน
วิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตอ้ งใช้ทกั ษะเชิงสติปัญญาที่ตอ้ งใช้กระบวนการคิดกระบวนการทาง
สติปัญญาสู ง เทคโนโลยีทางการเรี ยนการสอนที่มีการปรับเปลี่ยนไปสามารถช่วยสร้างและพัฒนาสื่ อการสอนให้
ง่ายขึ้นได้และเหมาะสมสังคมนิ วนอร์ มลั เช่น เครื่ องฉายภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอคลิป การจาลองปั ญหา
โปรแกรมสาเร็ จรู ป ชุ ดการเรี ยนการสอนสาเร็ จรู ป ที่ สามารถใช้ได้ท้ งั การเรี ยนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
(e -Learning) อินเทอร์ เน็ตและการสอนในชั้นเรี ยน การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ต้องมุ่งไปที่
การสร้างสภาพการณ์และประสบการณ์รูปธรรม เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจประสบการณ์นามธรรมดีข้ นึ สื่ อการสอน
คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีต้งั แต่วสั ดุที่ใช้แทนจานวนไปจนถึงสื่ อที่สามารถแสดงให้เห็นกระบวนการทาง
ความคิดชั้นสู ง เช่น แสดงการเกิดสมการทางคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ต่างๆ ในรู ปของภาพยนตร์ หรื อวิดีทศั น์
เป็ นต้น สมชาย ลีลานิตย์กุล (2553 : 79) ได้ให้แนวทางในการผลิตและเลือกสื่ อการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้โดย
สรุ ปดังนี้
1. ผลิตสื่ อตามเนื้อหาที่แยกย่อยลงไปจนถึงหนึ่งหน่วยต่อการสอน 1 ครั้ง
2. ผลิตสื่ อการสอนประกอบกันเป็ นชุดการสอน 1 ชุด สาหรับการสอน 1 ครั้ง
3. ต้องตระหนักว่าการสอนคณิ ตศาสตร์ ทาไม่ควรมีแค่พูดกับกระดาน ควรผลิตและใช้สื่อการสอนใน
ทุกโอกาสที่จะทาได้
4. การผลิตและเลือกสื่ อการสอน ควรคานึ งถึงธรรมชาติของสื่ อในการที่จะช่ วยสร้ างประสบการณ์
รู ปธรรมให้ ผูเ้ รี ยนมากที่สุด สามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น เมล็ดพืช ก้อนกรวด ก้อนหิ น ฯลฯ และสื่ อที่มีผผู ้ ลิต
จาหน่าย
5. ต้องบูรณาการการฝึ กฝนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของการผลิตสื่ อการสอน
คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6. ใช้สื่อการสอนที่มีผผู ้ ลิตไว้เป็ นแนวทางในการผลิตสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รูปที่ 1 e – learning รายวิชาคณิ ตศาสตร์
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กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนยุคสั ง คมความปกติ ใหม่ ของมหาวิ ท ยาลัย ศรี ปทุ ม ใช้การเรี ยน
การสอนแบบคู่ขนานทั้งเรี ยนออนไลน์และเรี ยนในชั้นเรี ยน มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยม จาแนกเนื้ อหาของรายวิชาในคาอธิ บายรายวิชาเป็ นเรื่ องย่อยๆ ออกแบบกิจกรรม
การเรี ย นการสอน ท าเอกสารประกอบการสอน งาน/การบ้าน แบบทดสอบ เพาเวอร์ พ อยด์ บัน ทึ ก วิ ดี โ อ
การสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้ าง e-Learning รายวิชา ในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โครงการ
สอน แผนการสอนรายสัปดาห์ ช่ องทางการติ ดต่อผูส้ อน การวัดผล เกณฑ์การประเมิ นผล เอกสารประกอบ
การสอน วิดีโอการสอน แบบทดสอบออนไลน์
ขั้นที่ 3 ขั้นสอน จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการสอนในชั้นเรี ยนและมอบหมายให้เรี ยน
ออนไลน์ตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน อาจจะมีการเรี ยนออนไลน์แบบสดผ่านแอพพลิเคชัน่ Zoom, Microsoft Team
หรื อ FB Live เป็ นต้น
ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลประเมินผล เป็ นการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ให้ขอ้ มูลป้อนกลับ แก่ผเู ้ รี ยน
เพื่อเข้าใจถึงสถานะของตนเองได้ตลอดเวลา และมีการสอบวัดประมวลความรู ้หลังจากเรี ยนครบทุกวัตถุประสงค์
ย่อยและประเมินผล โดยมีการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ เช่น ใช้แอพพลิเคชันกระดานส่งงานออนไลน์ ใช้การส่ง
งานเป็ นอัลบั้มในเฟซบุ๊ก หรื อกลุ่มไลน์ เป็ นต้น

รูปที่ 2 การสอนสดออนไลน์ผา่ น ZOOM

วิธีการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลในการเรี ยนการสอนยุคสังคมความปกติใหม่ ต้องประกอบด้วยวิธีที่หลากหลาย
เช่ น การทดสอบย่อยตามวัตถุประสงค์ท้ งั แบบออนไลน์และแบบในชั้นเรี ยน การวัดผลงาน แฟ้ มสะสมงาน
การสอบประมวลความรู ้ การประเมินจากโครงการหรื อกรณี ศึกษา เป็ นต้น ไม่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอาจจะ
เกิดความเอนเอียงได้ เพราะบางคนปฏิบตั ิได้คะแนนดี สอบอาจจะได้คะแนนไม่ดี เขียนหนังสื อสวยแต่ใจความ
เนื้อหาไม่ดี หรื ออาจมีใจความเนื้อหาดีแต่เขียนหนังสื อไม่สวย ดังนั้นการวัดผลประเมินผลในยุคสังคมความปกติ
ใหม่ควรให้มีความหลากหลายเพื่อวัดผูเ้ รี ยนให้ครบทุกด้านและหลากหลายมิติ
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รูปที่ 3 การส่งการบ้านผ่านระบบออนไลน์

บทสรุป
การจัดการเรี ยนการสอนในยุคสังคมความปกติใหม่ ควรจัดการเรี ยนการสอนแบบคู่ขนานโดยเรี ยนเอง
ในระบบ e-Learning เรี ยนสดผ่านระบบ Zoom หรื ออื่นๆ ที่สะดวก ประกอบกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนร่ วมกันเพื่อน
เพื่อให้ทากิจกรรมร่ วมกันแบบเห็นหน้าเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของผูเ้ รี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ควรแบ่งหรื อย่อยเนื้อหาวิชาให้เป็ นเรื่ องสั้นๆ หรื อเป็ นตอนๆแบบจบในตอน การใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับยุค
สมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควรเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 สื่ อที่
ใช้ควรเป็ นของจริ งหรื อเสมือนจริ ง เน้นภาพ แสงสี การเคลื่อนไหว ที่น่าสนใจ มีโปรแกรมจาลองปั ญหาช่วยถ้า
สามารถทาได้ การจัดกลุ่มเรี ยนควรมีขนาดเล็ก เน้นความแตกต่างของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะถ้ามีการสอนสดผ่าน
ระบบออนไลน์ ควรมีกลุ่มเรี ยนเล็กกว่าการสอนในชั้นเรี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กนั ใกล้ชิดมากขึ้น การวัดผลประเมินผลต้องใช้หลายๆ วิธีประกอบกันมีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับต่อ
ผูเ้ รี ยนตลอดเวลา มี e-Learning ที่ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา ผูส้ อนต้องทาตัวเป็ น C-Teacher ยึดหลัก
ครู สอนน้อยผูเ้ รี ยนเรี ยนมาก มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร มีความเข้าใจในธรรมชาติผเู ้ รี ยน
ส่ วนผูเ้ รี ยนควรมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ มีความตั้งใจใฝ่ รู ้ ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมีวินยั ในตนเอง การเรี ยนรู ้ในยุคสังคมความปกติใหม่ ก็จะประสบความสาเร็ จ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจกับการจัดการเรี ยนแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19 (2)
เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจการเรี ยนออนไลน์ จาแนกตาม เพศ ชั้นปี ความถี่ ในการใช้อินเตอร์ เน็ตต่อวัน และ
ประสบการณ์การเรี ยนแบบออนไลน์ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์และ
แรงจูงใจการเรี ยนออนไลน์ เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 16 ข้อ ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.806 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั จานวน 206 คน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 88.34) กาลังศึกษาชั้นปี
ที่ 3 (ร้อยละ 37.80) มีความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต 4-6 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้อยละ 42.30) และไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การเรี ยนแบบออนไลน์ (ร้อยละ 81.60) ซึ่ งนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( X̅ = 3.00 S.D = 1.16) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรี ยนแบบ
ออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางเช่นกัน (X̅ = 2.91 S.D = 1.21) สาหรับการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศของนักศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ชั้นปี ที่ศึกษาของนักศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันของนักศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเรี ยน
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ประสบการณ์ การเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษาที่
แตกต่างกัน จะมีแรงจูง ใจในการเรี ยนออนไลน์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และการยอมรับ
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การเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05
คาสาคัญ: แรงจูงใจ, การจัดการเรี ยน, การเรี ยนแบบออนไลน์

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในสถานการณ์ เชื้ อไวรั สโคโรนา (COVID-19) ระบาด ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในหลายอย่าง
รวมถึ งระบบทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยหลายประเทศมี การประกาศปิ ดสถาบันทางการศึกษา
รั ฐบาลออกมาตรการในการเรี ยนทางไกลผ่านรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรั บทางการศึ กษา สาหรั บสถานการณ์
การระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย เกิดขึ้นช่วงต้นเดือนเมษายน ซึ่ งอยู่ช่วงสถาบันทางการศึ กษาปิ ดภาคเรี ยน
ประเทศไทยจึงมีโอกาสเตรี ยมความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ
ป้ องกันการระบาดของโควิด -19 รวมถึ งภาครั ฐมี มติเห็นชอบให้เลื่ อนวันเปิ ดเทอมภาคเรี ยนที่ 1 ไปเป็ นวันที่
1 กรกฎาคม 2563 และยังมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพราะการเรี ยนรู ้ยงั คงต้องดาเนิน
อยู่ จึงส่ งผลให้เกิดรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยนาเทคโนโลยีมาใช้เ พื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ น
การเรี ยนการสอนผ่านออนไลน์ แอปพลิเคชัน่ การถ่ายทอดผ่านสัญญาณโทรทัศน์ เป็ นต้น โดยจะต้องพิจารณา
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จากเงื่อนไขความพร้อมด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการยอมรับเทคโนโลยีของผูเ้ รี ยน ซึ่ งการยอมรับเทคโนโลยีเกิดขึ้น
ได้จากทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล ที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ เหตุผล ทัศนคติ ความตั้งใจ พฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้ (Lala, G., 2014)
ทั้งนี้ การยอมรั บในเทคโนโลยีใด ๆ ของผูใ้ ช้น้ ัน จะเกิ ดจากสิ่ งสาคัญ สองประการ ได้แก่ การรั บ รู ้
ประโยชน์และการรับรู ้ความง่าย โดยจะแสดงออกมาในรู ปของพฤติกรรมที่แสดงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
(Davis, 1989 อ้างถึงใน เอกชัย อภิศกั ดิ์กุล, 2547) ซึ่งการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนออนไลน์น้ นั ทาให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเข้าถึงบทเรี ยนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผสู ้ อนจัดเตรี ยมไว้ได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลาที่มีการออนไลน์ และ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาบทเรี ยนได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านทาง
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (อนุ ชา สะเล็ม, 2560) จึงกล่าวได้ว่าตัวผูเ้ รี ยนถือเป็ นอีกปั จจัยที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็ น
ทัศนคติ แรงจูงใจ ล้วนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Srikrai, P. S. 2008) ซึ่งแรงจูงใจนั้นสามารถแบ่งออกเป็ น
2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (เกิดจากการกระตุน้ ภายในของบุคคลโดยอาจจะเกิดจากความเชื่อความสนใจที่มี
ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง) และแรงจูงใจภายนอก (การกระตุ้นที่เกิ ดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นคะแนน
รางวัล หรื อปริ ญญาบัตร (Petrides, J. R., 2006) ดังนั้น แรงจูงใจเป็ นการมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ที่กระตุน้ จากความต้องการของร่ างกาย และภายจิตใจ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของตนเองออกมาเป็ น
พฤติกรรม ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ส่ งผลให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรี ธรรมราชที่เป็ นสถาบันทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของภาคใต้ เปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี โท และเอก มีการเปลี่ยนแปลงการเรี ยน
การสอนให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด -19 โดยจัดให้มีมาตรการเรี ยนการสอนในระบบออนไลน์ผ่าน Google
Classroom ในระดับปริ ญญาตรี จึ งทาให้ เกิ ดรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบใหม่ ผูว้ ิจัย มี ความสนใจศึ กษาถึง
แรงจูงใจกับการเรี ยนแบบออนไลน์ในยุคโควิด -19 ของนักศึ กษา สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช เพื่อ ประโยชน์ในการนาผลของการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลให้ผูบ้ ริ หารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ในการตัดสิ นใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริ มเพื่อพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข และเปลี่ยนแปลงระบบการเรี ยน
การสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและมหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจกับการจัดการเรี ยนแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบแรงจูงใจการเรี ยนออนไลน์ จาแนกตาม เพศ ชั้นปี ความถี่ ประสบการณ์การเรี ยน
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์และแรงจูงใจการเรี ยนออนไลน์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การยอมรั บเทคโนโลยี Technology Acceptance Model TAM นั้นประยุกต์มาจาก Theory of reasoned
action (TRA) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่ให้ความสาคัญกับตัวแปรทางจิตวิทยาเป็ นสาคัญ ดังนั้น Fred D. David จึงได้พฒั นา
กรอบแนวความคิดใหม่ที่มีความสาคัญกับตัวแปรภายนอก ความเชื่ อ และพฤติกรรม และพบว่า ตั วแปรปั จจัย
ภายนอก (External Factors) อัน ได้แ ก่ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ระบบ และลัก ษณะขององค์ก ารนั้น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยี เช่ น การนาเทคโนโลยีไปใช้ เป็ นต้น โดยทฤษฎี TAM กล่าวว่า “การยอมรับใน
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เทคโนโลยีใด ๆ ของผูใ้ ช้น้ นั จะเกิดจากสิ่ งสาคัญสองประการ ได้แก่ การรับรู ้ประโยชน์และการรับรู ้ความง่ายของ
การใช้เทคโนโลยีน้ นั ๆ ซึ่ งการยอมรับจะแสดงออกมาในรู ปของพฤติกรรมที่แสดงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ”
(Davis, 1989 อ้างถึงใน เอกชัย อภิศกั ดิ์กุล, 2547)
แรงจู ง ใจ เป็ นสิ่ ง ที่ ค วบคุ ม พฤติ กรรมของมนุ ษ ย์ อัน เกิ ด จากความต้อ งการ พลัง กดดัน หรื อ ความ
ปรารถนาที่อยู่ภายในหรื อภายนอกจิตใจ เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดการกระทาในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ทั้งในหน้าที่การงาน
การศึ กษา หรื อกิ จการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ ได้ต้ งั เอาไว้ด้วยความพยายาม ดังนั้น
การรับรู ้ถึงแรงจูงใจของบุคคลอื่นด้วยการพินิจพิเคราะห์ อาจจะตรงหรื อไม่ตรงกับความเป็ นจริ งของการกระทา
ของบุคคลนั้นก็ได้ เพราะสภาวะของแรงจูงใจเป็ นนามธรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยตา จึงจาเป็ นต้องอาศัย
การวินิจฉัยด้วยแนวคิดและทฤษฎี ซึ่ งแรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ แรงจู งใจภายใน (เกิด จาก
การกระตุน้ ภายในของบุคคลโดยอาจจะเกิดจากความเชื่อความสนใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง) และแรงจูงใจภายนอก
(การกระตุน้ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นคะแนน รางวัล หรื อปริ ญญาบัตร (Petrides, J. R., 2006)
งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สุ วฒ
ั น์ บัน ลื อ (2560) ศึ กษางานวิ จัย พบว่ า นักศึ กษากลุ่ ม ที่ เ รี ย นด้วยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ และกลุ่มที่เรี ยนในชั้นเรี ยนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกัน
อย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นัน่ แสดงว่าการเรี ยนการสอนออนไลน์สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
เท่ากับการเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบปกติ ส่วน วรวุฒิ มัน่ สุ ขผล และปุณเชษฐ์ จินางศุกะ (2558) วิจยั พฤติกรรมการใช้
อีเลิร์นนิ ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ โดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมการเข้าใช้งาน ระบบอีเลิร์นนิ ง 1-2 ครั้ง/
สัปดาห์ ในช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. ในแต่ละครั้งใช้เวลา 1-2 ชัว่ โมง ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊คมากที่สุด
ด้านวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้งานอีเลิร์นนิ ง พบว่า มีการใช้งานเพื่อศึกษาบทเรี ยน/ทบทวนบทเรี ยนมากที่สุด
สาหรับ พระอาโซ เสี่ ยกัง (2561) ศึกษารู ปแบบแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาหรับเยาวชนในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา พบว่า สภาพแรงจูงใจในการศึ กษาด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรี ยน
การสอนมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และทิพย์ธิดา สกุลทองอร่ าม อมรรัตน์คา้ ทวี และวรรณวิศา ใบทอง (2561)
ศึ กษาแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาเกาหลี ผลการวิ จัย ชี้ ใ ห้ เ ห็ นว่ า แรงจูง ใจด้า นการใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อส่ งผลต่อ
การเลือกเรี ยนวิชาสาขาภาษาเกาหลีมากกว่าแรงจูงใจทางด้านความชอบภายใน และภาษาเกาหลีสาคัญเพราะช่วย
ให้ฉนั ได้งานทาในอนาคต
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
-

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ชั้นปี
3. ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน
4. ประสบการณ์การเรี ยนแบบออนไลน์

แรงจูงใจในการจัดการเรี ยนแบบออนไลน์
ยุคโควิด-19 ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช

การยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์
1. การรับรู้ถึงประโยชน์
2. การรับรู้ถึงความง่าย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศหญิง จะมีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์สูงกว่าเพศชาย
สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาที่มีช้ นั ปี ศึกษาแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ แตกต่างกัน
หรื อไม่
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 ความถี่ ใ นการใช้อิ น เตอร์ เ น็ ต ต่ อ วัน ของนักศึ กษาแตกต่ างกัน จะมี แ รงจู ง ใจใน
การเรี ยนออนไลน์ที่แตกต่างกันหรื อไม่
สมมติ ฐานข้อที่ 4 ประสบการณ์ การเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึ กษาแตกต่างกัน จะมี แรงจูงใจใน
การเรี ยนออนไลน์ที่แตกต่างกันหรื อไม่
สมมติฐานข้อที่ 5 การยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
แรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์หรื อไม่

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษารหัส 60, 61 และ62 สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรี ธรรมราช จานวน 257 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie,
R. V. & Morgan, D. W., 1970) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมัน่ 95% จึงได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 155 กลุ่มตัวอย่าง แต่ได้ผวู ้ ิจยั ได้แบบสอบถามกลับมา 206 ชุด จึงนามาใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั หมด
เนื่องจากเป็ นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและสามารถนาข้อมูลทั้งหมดมาใช้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของงานวิจยั ได้
4.2 เครื่ องมือวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักศึกษา แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจรายการ
ให้เลือกคาตอบ จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับการยอมรั บในการเรี ยนแบบออนไลน์ มี ลกั ษณะเป็ นแบบสารวจ
ออกแบบเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบ 5 มาตราวัด จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระดับ แรงจู ง ใจในการเรี ย นแบบออนไลน์ มี ล ักษณะเป็ นแบบสารวจ
ออกแบบเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบ 5 มาตราวัด จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ มีลกั ษณะคาถามเป็ นปลายเปิ ดให้ความคิดเห็นอย่างอิสระ
ในการประเมิ น คุ ณภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ผูว้ ิ จัย ได้น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปท า
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ 2 ส่วน คือ (1) ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) นาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญช่ วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้ อหาที่ต้องการ 3 ท่าน ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
วิเคราะห์ โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มากกว่า 0.5 และ (2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 30 คน เพื่อ
หาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.806 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 (Nunnally, J. C., 1978)
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4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดชี้แจงเหตุผลและความจาเป็ นในการศึกษา เพื่อให้การ
ตอบแบบสอบถามมีความครบถ้วนสมบูรณ์
(2) ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ประสานผ่านหัวหน้า
(3) ทาการรวบรวมข้อมูลด้วยผูว้ ิจยั เอง
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการยอมรับในการเรี ยนแบบออนไลน์ และข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจใน
การเรี ยนแบบออนไลน์ ทาการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายคะแนนได้
กาหนดความหมายของค่าเฉลี่ยของคาตอบตามแนวคิดของ บุญชม ศรี สะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2534) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
(3) ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศหญิง จะมีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์สูงกว่าเพศ
ชาย ใช้ t-test ในการทดสอบ
(4) ทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 นัก ศึ ก ษาที่ มี ช้ ัน ปี ศึ ก ษาแตกต่ า งกัน จะมี แ รงจู ง ใจในการเรี ย น
ออนไลน์แตกต่างกันหรื อไม่ ใช้ One-Way ANOVA ในการทดสอบ
(5) ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตต่อวันของนักศึกษาแตกต่างกัน จะมี
แรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ที่แตกต่างกันหรื อไม่ ใช้ One-Way ANOVA ในการทดสอบ
(6) ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ประสบการณ์การเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษาแตกต่างกัน จะมี
แรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ที่แตกต่างกันหรื อไม่ ใช้ One-Way ANOVA ในการทดสอบ
(7) ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์
ของนักศึกษากับแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ ใช้ Pearson Correlations ในการทดสอบ

5. ผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง แรงจู ง ใจกับ การเรี ย นแบบออนไลน์ ใ นยุค โควิ ด ของนักศึ กษา สาขาวิ ชาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ในส่ วนของ เพศ ชั้นปี ที่ศึกษา ความถี่ใน
การใช้อิ น เทอร์ เ น็ตต่ อ วัน และประสบการณ์ ก ารเรี ย นแบบออนไลน์ โดยหาค่ าร้ อยละในแต่ล ะส่ วน พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเพศหญิง จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.34 เพศชาย จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.66
เรี ยนชั้นปี ที่ 2 จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.70 ปี ที่ 3 จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.80 ปี ที่ 4 จานวน 71 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 34.50 มี ความถี่ ในการใช้อินเตอร์ เน็ต 1-3 ชั่วโมง/วัน จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.90 4-6
ชั่วโมง/วัน จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.30 7-9 ชั่วโมง/วัน จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.30 มากกว่า 9
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ชัว่ โมง/วัน จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 เคยมีประสบการณ์การเรี ยนแบบออนไลน์ จานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.40 และไม่เคยมีประสบการณ์การเรี ยนแบบออนไลน์ จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.60
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์ โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(3)
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์
การเรี ยนแบบออนไลน์สามารถขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การเรี ยนแบบออนไลน์ช่วยให้การเรี ยนรู ้ควบคู่กบั เทคโนโลยี
การเรี ยนแบบออนไลน์ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรี ยน
การเรี ยนแบบออนไลน์ทาให้ประหยัดเวลาในการเรี ยน
การเรี ยนรู ้วิธีใช้การเรี ยนแบบออนไลน์น้ นั จะเป็ นเรื่ องง่าย
การเรี ยนแบบออนไลน์น้ นั จะมีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน
การเรี ยนแบบออนไลน์ง่ายที่จะมีความชานาญในการเรี ยน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นจะเป็ นเรื่ องที่ไม่ยงุ่ ยาก
รวม

̅
X

S.D.

ระดับ

2.93
3.15
3.11
3.12
2.74
3.01
2.91
3.06

1.20
1.10
1.27
1.15
1.17
1.07
1.14
1.19

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.00

1.16

ปานกลาง

จากตารางที่ 1 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์
ภาพรวมอยูท่ ี่ระดับปานกลาง (X̅ = 3.00, S.D. = 1.16)
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์ โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์
มีแรงจูงใจที่จะใช้ระบบออนไลน์ในการเรี ยน
การเรี ยนแบบออนไลน์สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ตนเอง
การเรี ยนแบบออนไลน์สามารถพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ให้กบั ตนเอง
การเรี ยนแบบออนไลน์สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คิดว่าการเรี ยนแบบออนไลน์ช่วยให้เกิดความรู ้สึกสนุกสนาน
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนแบบออนไลน์
คิดว่าการเรี ยนแบบออนไลน์มีประโยชน์กบั ตนเอง
คิดว่าการเรี ยนแบบออนไลน์ช่วยให้มีผลการเรี ยนที่น่าพึงพอใจ
รวม

̅
X

2.82
2.88
3.01
3.04
2.83
2.87
3.04
2.85
2.91

S.D.
1.30
1.20
1.18
1.19
1.20
1.28
1.17
1.21
1.21

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการเรี ยนแบบ
ออนไลน์ ภาพรวมอยูท่ ี่ระดับปานกลาง (̅X = 2.91, S.D. = 1.21)
(4) ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศหญิง จะมีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์สูงกว่าเพศชาย
ใช้ t-test ในการทดสอบ
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างเพศของนักศึกษาที่แตกต่างกัน กับแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์

Equal variances assumed

Levene's Test for Equality of
Variances
F
Sig.
0.20
0.888

Equal variances not assumed

Levene's Test for Equality of
Variances
t
df
Sig. (2-tailed)
-0.703
204
0.483
-0.723

29.935

0.475

จากตารางที่ 3 ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ t-test พบว่า Significance เท่ากับ 0.474 ซึ่ งมากกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า นักศึกษาเพศหญิงและเพศชายมีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
(5) ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาที่มีช้ นั ปี ศึกษาแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ ที่
แตกต่างกันหรื อไม่ ใช้ One-Way ANOVA ในการทดสอบ
(6)
ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างนักศึกษาที่มีช้ นั ปี ศึกษาแตกต่างกัน กับแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์
ชั้นปี ที่ศึกษา
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
166.598
15894.960
16061.558

df
2
203
205

Mean Square
83.299
78.300

F
1.064

Sig.
0.347

จากตารางที่ 4 พบว่า Significance เท่ากับ 0.347 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า นักศึกษา
ที่มีช้ นั ปี ศึกษาแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
(7) ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันของนักศึกษาที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการเรี ยนออนไลน์ที่แตกต่างกันหรื อไม่ ใช้ One-Way ANOVA ในการทดสอบ
ตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันของนักศึกษาที่แตกต่างกัน
กับแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์
ความถี่ในการใช้ อินเตอร์ เน็ตต่ อวัน
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
933.415
15128.143
16061.558

df
3
202
205

Mean Square
311.138
74.892

F
4.155

Sig.
0.007

จากตารางที่ 5 พบว่า Significance เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า ความถี่ใน
การใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันของนักศึกษาที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
(8) ทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 4 ประสบการณ์ ก ารเรี ย นแบบออนไลน์ ข องนัก ศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน
มีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ที่แตกต่างกันหรื อไม่ ใช้ One-Way ANOVA ในการทดสอบ
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างประสบการณ์การเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษาที่แตกต่างกัน
กับแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์
ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
301.699
15759.889
16061.558

df
1
204
205

Mean Square
301.669
77.254

F
3.905

Sig.
0.049

จากตารางที่ 6 พบว่ า Significance เท่ า กั บ 0.007 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง สรุ ปได้ว่ า
ประสบการณ์การเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษาที่ต่างกันมีแรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
(9) ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์ของ
นักศึกษากับแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ ใช้ Pearson Correlations ในการทดสอบ
ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษากับแรงจูงใจใน
การเรี ยนออนไลน์
การยอมรับ
การเรี ยนแบบ
ออนไลน์
แรงจูงใจ
การเรี ยนแบบ
ออนไลน์

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

การยอมรับการเรียนแบบออนไลน์

แรงจูงใจการเรียนแบบออนไลน์

1.000

0.885
0.000
206
1.000

206
0.885
0.000
206

206

จากตารางที่ 7 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Pearson Correlation พบว่า Significance เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อย
กว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงสรุ ปได้ว่าการยอมรับการเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ในการเรี ยนออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

6. อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์ในยุคโควิด -19 ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
(1) ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อยู่ ช้ ัน ปี ที่ 3
มีความถี่ในการใช้อินเทอร์ เน็ต 4-6 ชัว่ โมง/วัน ไม่มีประสบการณ์การเรี ยนแบบออนไลน์ มีการยอมรับการเรี ยน
แบบออนไลน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างจาก นภาภรณ์ ฉัตรมณี รุ่งเจริ ญ (2563) และวรวุฒิ มัน่ สุ ขผล และ
ปุณเชษฐ์ จินางศุกะ (2558) ที่พบว่าระดับการยอมรับการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ดังนั้นสังเกตได้ว่างานวิจยั ฉบับนี้มีความแตกต่างจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสถานการณ์การระบาด
COVID-19 เป็ นเหตุการณ์ฉุกเฉิ น จึงทาให้นกั ศึกษายังไม่ได้เตรี ยมตัว รับกับสถานการณ์ดงั กล่าว และรวมถึงของ
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กลุ่มตัวอย่างงานวิจยั ที่ผา่ นมามีพ้ืนฐานและพฤติกรรมส่ วนบุคคลที่ความแตกต่างกัน ส่ วนผลการวิจยั แรงจูงใจใน
การเรี ยนแบบออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ วิญญู พูลศรี และคณะ (2560) ได้ศึกษาการจัดการ
เรี ยนการสอนที่นักศึ กษาได้เลื อก จะส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดแรงจูงใจ ทั้งด้านการให้ความสาเร็ จในการเรี ยน
การให้รู้จกั วัตถุประสงค์ของการเรี ยน และการสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั และสอดคล้องกับ
อนันต์ เสมรสุ วรรณ (2559) พบว่า นักเรี ยนมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จะประสบความสาเร็ จ
(2) ทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า นักศึ กษาเพศหญิ งและเพศชายมี แรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์
ไม่แตกต่างกัน ชั้นปี ที่ศึกษาของนักศึกษาที่ต่างกันมีแรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ความถี่ใน
การใช้อินเตอร์ เน็ตต่อวันของนักศึกษาที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ แตกต่างกัน ประสบการณ์
การเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษาที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเรี ยนออนไลน์ แตกต่างกัน และการยอมรับ
การเรี ยนแบบออนไลน์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเรี ยนแบบออนไลน์
(3) สรุ ปข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั ต้องการเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบ
ปกติ โดยให้เหตุผลว่า การเรี ยนแบบออนไลน์ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างครู ผสู ้ อนและตัวนักศึกษา ทาให้เข้าใจยาก
กว่าการเรี ยนในห้องเรี ยน และเป็ นเรื่ องยุ่งยาก รวมถึงความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม ความเป็ นอยู่ของนักศึกษา
และความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรี ยนไม่เท่ากัน เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น สอดคล้องกับ
Thurmond, V. A., Wambach, K., & Connors, H. R. (2002) ที่กล่าวว่าการควบคุมปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผูเ้ รี ย น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผูเ้ รี ย นมี ค วามแตกต่ า งกัน ทั้ง ด้า นกายภาพ แนวคิ ด
ประสบการณ์ และความรู ้สึก ซึ่งทาให้เกิดความไม่เป็ นกลางในการเรี ยนรู ้

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
(1) ผูบ้ ริ หารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นใจที่จะสนับสนุนและส่ งเสริ ม
เพื่อพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและมหาวิทยาลัย
(2) อาจารย์ผสู ้ อนควรส่งเสริ มการเรี ยนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom เพื่อกระตุน้ ให้
นักศึกษามีแรงจูงใจในการรับผิดชอบและปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองในรายวิชาอย่างเต็มความสามารถ
7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
สาหรั บ ในการวิ จัย ครั้ งต่ อ ไป ควรมี การศึ กษาแรงจู ง ใจของนักศึ กษาต่ อ การจัด การเรี ย นการสอน
ออนไลน์ท้งั มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเรี ยนการสอนในอนาคต
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การนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์ จาลองเสมือนจริงในการศึกษา
การพยาบาล มาประยุกต์ ใช้ ในการส่ งเสริมทักษะการนาเสนอผลงานสร้ างสรรค์
ของนักศึกษาด้ านนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี
APPLYING OF SIMULATION-BASED LEARNING APPROACH IN
NURSING EDUCATION TO PROMOTING THE CREATIVE PRODUCT
PRESENTATION SKILLS OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN
COMMUNICATION ARTS
รัฐสภา แก่ นแก้ว
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: rattasapa.ka@spu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบการเรี ยนการสอนโดยประยุกต์วิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยสถานการณ์
จาลองเสมือนจริ งในการศึกษาการพยาบาลมาใช้ในการส่งเสริ มทักษะการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ด้านนิ เทศศาสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้สถานการณ์จาลอง
เสมือนจริ งในการส่ งเสริ มทักษะการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์ จาลองเสมือนจริ งในการสอนพยาบาล เป็ นใช้วิธีการเรี ยนรู ้ ผ่าน
ประสบการณ์ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเสมือนอยู่ในสถานการณ์จริ ง สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริ มทักษะนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ ได้ ประสบการณ์
จากสถานการณ์ จาลองจะช่ วยถ่ ายโยงความรู ้ จากทฤษฎี สู่การปฏิ บัติ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนทาความเข้า ใจ วิเคราะห์
ความคิดความรู ้สึกของลูกค้าต่อกิจกรรมการนาเสนอผลงานที่ได้ปฏิบตั ิในสถานการณ์ จริ ง สรุ ปหลักการหรื อ
แนวคิดที่จะนาไปประยุกต์ในสถานการณ์ การนาเสนอผลงานในครั้งใหม่ การให้เหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงาน
ช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาทักษะในการสื่ อสารให้ดีข้ นึ ผูเ้ รี ยนจะมีความมัน่ ใจและ
มี ความสามารถในการนาเสนองานในสถานการณ์จริ งมากขึ้น ผูส้ อนที่ใช้สถานการณ์ จาลองเสมือนจริ ง เป็ น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีความจาเป็ นต้องมีไหวพริ บ และปรับเปลี่ยนบทบาทสมมติดว้ ยความรวดเร็ ว ซึ่งต้องใช้
ทักษะและประสบการณ์เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะทักษะ การฟั ง ที่จะทาให้ผูส้ อนสามารถตั้งคาถาม และสร้าง
รู ปแบบสถานการณ์ โต้ตอบกับผูเ้ รี ยนจนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการกระทาได้อย่างแท้จริ ง ผลการศึ กษา
ความพึงพอใจพบว่า ผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.64
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง ทักษะการนาเสนอ ผลงานสร้างสรรค์
การสอนพยาบาล นิเทศศาสตร์
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ABSTRACT
The objective of this research were ; 1) To design the teaching and learning process by applying
a simulation-based learning approach for nursing education to promote the creative product presentation skills of
undergraduate students in communication arts. And 2) to study the satisfaction of learners that using simulationbased learning to promote the creative product presentation skills of undergraduate students in communication
arts. The research found that; A simulation-based learning approach for nurse teaching which was a method of
learning through experience. Its focus on engaging student’s self-learning in a real situation. A simulation-based
learning approach can be applied to promote the creative product presentation skills of undergraduate students in
communication arts. The experiences of simulations will help to transfer knowledge from theory to practice.
Helping learners to understand and analyze customers’ feelings towards the presentation activities performed in
real situations, summarize the principles or ideas that will be applied in the new presentation situation. The
reasoning for the creation of products promoted critical thinking skills and communication skills. Learners will
be more confident and be able to deliver presentations in real-world situations. Teachers who use simulationbased learning approach as their teaching style need to be smart and modify their roles quickly which requires a
lot of skill and experience, especially listening skills that will be allowed a teacher to ask questions and create a
pattern of situations that interact with the students until they can truly learn from the situation. The results of the
satisfaction study showed that most of the learners have the highest level of satisfaction with an average of 4.64.
Keywords: Simulation-based learning, Presentation skills, Creative product, Nursing education,
Communication arts

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การศึกษาการพยาบาลเป็ นการศึกษาทางวิชาชีพเฉพาะ ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิ บัติ มี รู ป แบบและวิ ธี ก ารจัด การเรี ยนการสอนที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ยนมี คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต
ที่ พึงประสงค์ และบรรลุผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
ทั้ง 6 ด้าน นอกจากนี้ การจัดการศึกษาต้องปรับกระบวนทัศน์เพื่อเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในศตวรรษ ที่ 21 และ
การตระหนักถึงความสาคัญของมาตรฐานการรักษาพยาบาลด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย
ซึ่ งหัวใจของความปลอดภัยของผูป้ ่ วยก็คือ การป้องกันความผิดพลาดในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย ซึ่ งท้าทายผูส้ อนใน
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิการพยาบาลทางวิชาชีพที่ตอบสนองความคาดหวังของสังคม
โดยการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ส ถานการณ์ จ าลองเสมื อ นจริ ง จึ ง ถู ก น ามาใช้ใ นการเรี ยนการสอนพยาบาล
และแพร่ หลายมากขึ้นในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา (สมจิตต์ สิ นธุชยั และ กันยารัตน์ อุบลวรรณ, 2560)
ในขณะเดียวกัน การจัดการศึกษาในสถาบันการศึ กษาหลายแห่ ง จัดการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งให้ผูเ้ รี ยนให้เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางการเรี ยนรู ้จากการกระทา (Rasmussen & Sörheim,
2006) อีกทั้งมีความพยายามที่จะส่ งเสริ มและออกแบบแนวทางให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (R.G. &
MacMillan, 2000) เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั ศ นคติ ใ นการตั ด สิ นใจให้ แ ก่ ผู ้เ รี ยน
(Solomon et al., 2002) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูเ้ รี ยนด้านนิ เทศศาสตร์ มีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการพัฒนาความคิด
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สร้ างสรรค์ให้เกิ ดขึ้น เพราะการทางานหรื อผลงานที่ ออกสู่ สายตาประชาชน จะต้องเป็ นผลงานที่ มีความคิด
สร้ างสรรค์เป็ นแก่ นหลักสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเนื้ อหา ตลอดจนสร้ างสรรค์รูปแบบการนาเสนอ
ผลงานให้มีความน่าสนใจ
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสถานการณ์จาลองเสมือนจริ งของการศึกษาการพยาบาลนั้น มีข้ นั ตอนที่
เป็ นระบบ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์การสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการปฏิบตั ิการพยาบาลที่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยและ
ลดความผิดพลาดในการดูแลผูป้ ่ วย โดยการเตรี ยมสถานการณ์จาลองเสมือนจริ งที่ดีจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่คาดหวัง โดยการออกแบบสถานการณ์จาลองตามกรอบแนวคิดการศึกษาทางการพยาบาลด้วย
สถานการณ์จาลอง (The Nursing Education Simulation Framework) ประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน วัตถุประสงค์
(objectives) ความเสมือนจริ ง (fidelity) ความซับซ้อน (complexity) ข้อมูลชี้แนะ (cues) และการสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
(debriefing) (Pamela R. Jeffries, 2005) ซึ่ งผูส้ อนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเตรี ย มสถานการณ์ ทางด้า น
การนาเสนองานในงานด้านนิเทศศาสตร์ ได้ โดยมุ่งหมายในการเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ ลดความผิดพลาด
ในการนาเสนอผลการสร้างสรรค์ และ เพิ่มพูนทักษะในการสื่ อสารในสถานการณ์ที่มีความกดดัน เทียบเคียงกับ
การสื่ อสารในการดูแลผูป้ ่ วย
การส่ งเสริ มทักษะการน าเสนอผลงานสร้ างสรรค์ของนักศึ กษาด้านนิ เทศศาสตร์ ด้วยการประยุ กต์
แนวทางดังกล่าว จะเป็ นการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ขา้ มศาสตร์ ส่ งเสริ มให้ นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจ
วิเคราะห์ความคิด ความรู ้สึกต่อกิจกรรมการนาเสนอผลงานที่ได้ปฏิบตั ิในสถานการณ์ จริ ง และ สามารถสรุ ป
หลักการหรื อแนวคิด ที่จะนาไปประยุกต์ในสถานการณ์ การนาเสนอผลงานในการทางานจริ ง มีความคุน้ เคยกับ
สถานการณ์ ในการนาเสนองาน เพิ่มพูนทักษะการให้เหตุผลในการสร้ างสรรค์ผลงาน ส่ งเสริ ม การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และพัฒนาทักษะในการสื่ อสารให้ดีข้ นึ ได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ออกแบบการเรี ย นการสอนโดยประยุ กต์วิ ธี การเรี ย นรู ้ ด้ว ยสถานการณ์ จ าลองเสมื อ นจริ ง
ในการศึกษาการพยาบาลมาใช้ในการส่งเสริ มทักษะการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
ในระดับปริ ญญาตรี
(2) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้สถานการณ์จาลองเสมื อนจริ ง ในการส่ งเสริ มทักษะ
การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของโคลป (Kolb's experiential learning theory)
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้สถานการณ์ จาลองเสมื อนจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์
ซึ่งทฤษฎีที่นามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้แก่ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของโคลป (Kolb's experiential learning
theory) แบบจ าลองรู ป แบบการเรี ยนรู ้ ข องโคล์ บ (University of Westminster, 15 April 2016; Citing Kolb’s
Model) ได้แบ่งรู ปแบบการคิดออกเป็ น 2 ส่ วน คือ กระบวนการรับรู ้และการประมวลข้อมูล โดยการรับรู ้ขอ้ มูล
มีอยู่ 2 ทาง คือ 1) การใช้ประสบการณ์รูปธรรม เช่น การรู ้สึก (Felling) การสัมผัส (Touching) การดู และการฟัง
และการสร้างความคิดรวบยอด เป็ นการวิเคราะห์สารสนเทศตามหลักตรรกศาสตร์
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โคลป กล่าวว่าการประมวลข้อมูลมีอยู่ 2 ทาง คือ การลงมือทดลอง เป็ นการกระทาบางอย่าง
ตามข้อมูลที่มีอยู่ และการสังเกตไตร่ ตรอง เป็ นการใช้ความคิดเกี่ยวกับข้อมูล โดยสามารถจาแนกย่อยออกเป็ น
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประสบการณ์ รูปธรรม (Concrete Experience) บุคคลจะรั บรู ้ ขอ้ มูลที่มาจากประสบการณ์
เฉพาะอย่าง เช่น ข้อมูลจากการรับรู ้ การสัมผัส การดู และการฟัง และยังเรี ยนรู ้ได้จากสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นและ
จากความไวในการรับรู ้สิ่งเร้า 2) การสร้างความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization) บุคคลจะรับข้อมูลที่
เป็ นนามธรรม โดยสร้างมโนทัศน์จากความคิด (Mental) หรื อการเห็น (Visual) สามารถวิเคราะห์ความคิดอย่างมี
ตรรกศาสตร์ วางแผนอย่างเป็ นระบบ และปฏิบตั ิงานด้วยความเข้ าใจสถานการณ์อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ยงั
สามารถสร้างทฤษฎีอธิ บายสิ่ งที่สังเกตพบได้ 3) การสังเกตและการไตร่ ตรอง (Reflective Observation) บุคคลจะ
ประมวลข้อ มู ล ด้ว ยความคิ ด โดยจะสั ง เกตให้ ถี่ ถ้ว นก่ อ นตัด สิ น ใจ จะมองวัต ถุ ห ลายมุ ม มองและมุ่ ง ค้น หา
ความหมายของสิ่ งนั้น ๆ และชอบพัฒนาการสังเกตเพื่อนาไปใช้กบั ประสบการณ์ของตนเอง และ 4) การลงมือ
ทดลอง (Active Experimentation) บุคคลจะรับรู ้ขอ้ มูลจากการลงมือกระทา มีความสามารถในการทางานให้สาเร็จ
กล้าเสี่ ยง และสร้ างผลงานด้วยการกระทา นอกจากนี้ ยงั ชอบใช้ทฤษฎี เพื่อแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ บุคคลที่ มี
การเรี ยนรู ้แบบนี้ จะเรี ยนรู ้ได้ดีจากการจาลองสถานการณ์ การศึกษาเป็ นรายกรณี และการบ้าน ซึ่ งการประยุกต์
หลักการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยผูเ้ รี ยนมีการนาความคิด รวบยอด หลักการ และสมมติฐานไปปฏิบตั ิจริ ง
หรื อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ จนเกิดประสบการณ์ในเชิงรู ปธรรมที่วนกลับมาวงจรเดิม แต่มีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นจะเกี่ยวข้องกับรู ปแบบการคิดดังกล่าวข้างต้น
3.1.2 การศึกษาการเรี ยนรู้ โดยใช้ สถานการณ์ จาลองเสมื อนจริ ง : การนาไปใช้ ในการจัดการเรียน
การสอน ของสมจิตต์ สินธุชัยและกันยารัตน์ อุบลวรรณ
สมจิตต์ สิ นธุชยั และ กันยารัตน์ อุบลวรรณ (2560) ได้นาทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ของ
โคลป (Kolb's experiential learning theory) มาเป็ นรู ปแบบการศึกษาการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือน
จริ งในการจัดการเรี ยนการสอนและการจัดการศึกษาทางพยาบาลโดยใช้หุ่นจาลอง
ในการใช้สถานการณ์ จาลองเสมื อนจริ งระดับสู ง (high-fidelity simulation) จะเป็ นสถานการณ์
ที่ มีการจาลองเหตุการณ์ ที่เ สมื อนจริ งมาก สถานการณ์ จาลองชนิ ดนี้ มี ก ารน าหุ่ นจ าลองที่ ใ ช้เทคโนโลยี ด้า น
คอมพิวเตอร์ มาจาลองปฏิกิริยาของร่ างกายเหมือนร่ างกายมนุษย์จริ ง โดยเชื่อมต่อกับชุ ดคาสั่งที่สามารถประเมิน
การทางานต่างๆ ของร่ างกายได้ เช่น ชีพจร เสี ยงหัวใจและปอด การเคลื่อนไหวของทรวงอก และการเคลื่อนไหว
ของตาพร้อมเสี ยงพูด
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในสถานการณ์ โดยมีบทบาทต่างๆ ได้แก่ บทบาทผูป้ ่ วย ญาติผูป้ ่ วย
บทบาท
พยาบาลและแพทย์ สถานการณ์จาลองชนิดนี้นามาใช้ในการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การทางานเป็ นทีม และการปฏิบตั ิการพยาบาลในภาวะวิกฤต
เมื่อพิจารณาทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของโคลปกับการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์จาลอง
เสมือนจริ งจะเห็นว่า ขั้นตอนที่ 1 การเรี ยนรู ้ประสบการณ์รูปธรรม เป็ นระยะที่ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิในสถานการณ์จาลอง
เสมื อนจริ งตามฉากที่ กาหนด ขั้นตอนที่ 2 และ 3 การสังเกตอย่างใคร่ ครวญ และสร้ างมโนทัศน์เป็ นแนวคิด
นามธรรมจะตรงกับระยะสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ (debriefing) เป็ นระยะที่ ผูเ้ รี ยนสะท้อนความคิดความรู ้ สึก และ
การปฏิ บัติ จ ากประสบการณ์ มี ก ารอภิ ป รายร่ ว มกัน ระหว่ า งผู ้ส อนและผู ้เ รี ยนที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงทฤษฎี กับ
ประสบการณ์ จนได้หลักการ แนวคิด และในขั้นตอนที่ 4 ประยุกต์หลักการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่เป็ นระยะที่
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ผูเ้ รี ยนนาหลักการแนวคิดจากสถานการณ์ไปปฏิบตั ิ หรื อประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ต่อๆ ไป (สมจิตต์ สิ นธุชยั
และ กันยารัตน์ อุบลวรรณ, 2560)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์ จาลองเสมือนจริงในการสอนพยาบาล
แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์ จาลองเสมือนจริงเพื่อส่ งเสริมทักษะการนาเสนอ
ผลงานสร้ างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
4.1.1 งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองโดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้ในการศึกษาในห้องทดลอง
หรื อในภาคสนามหรื อสถานการณ์ในชี วิตจริ ง มุ่งเน้นสร้างสถานการณ์ข้ ึนแล้ว สังเกตผลที่ตามมา มุ่งทดสอบ
สมมุติฐานควบคุมตัวแปรเกิน แล้วปล่อยให้ตวั แปรอิสระ ส่งผลต่อตัวแปรตามและวัดผลตัวแปรตาม
4.1.2 ผูว้ ิจยั นาทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ของโคลป (Kolb's experiential learning theory)
และ แนวทางการศึกษาการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง : การนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ของสมจิตต์ สิ นธุชยั และกันยารัตน์ อุบลวรรณ (2560) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้ ว ยกิ จ กรรมการสอบน าเสนอรู ปแบบรายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง (Radio Program) ในสถานการณ์ จ ริ ง
โดยออกแบบกระบวนการ จัดสถานที่ และสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งในสถานีวิทยุกระจายเสี ยง เปรี ยบเสมือน
โรงพยาบาล ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสู ง และ ปรับตัวผูส้ อน เป็ นเสมือนผูจ้ า้ งงาน หรื อลูกค้า ที่เปรี ยบ
ได้กบั “หุ่ นจาลอง” ที่มีลกั ษณะของผูท้ ี่ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาซักถาม และ เลือกว่าจ้างในสภาพการณ์
ทางธุรกิจจริ ง
4.1.2 ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเสมือนจริ งและความสมบูรณ์ของสถานการณ์ ผูท้ รงคุณวุฒิที่
เป็ นนักจิตวิทยา และ นักนิ เทศศาสตร์ ที่มีความรู ้ และประสบการณ์ในการนาเสนองานตามสถานการณ์จาลอง
เป็ นผูท้ ี่ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่ องการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
การตัดสิ นใจตอบโต้และท้าทายผูเ้ รี ยนให้คิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล และ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.1.3 ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการสถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง ผูว้ ิจยั สารวจความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้สถานการณ์ จาลองเสมือนจริ ง ที่ผูว้ ิจยั ออกแบบขึ้นในการส่ งเสริ มทักษะการนาเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิ เทศศาสตร์ โดยการใช้แบบสอบถามผ่านช่ องทางออนไลน์ ผ่าน Google
Form
4.2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั กึ่งทดลองจากประชากรทั้งหมด ที่เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
ทั้ง หมด ในรายวิ ช า RTV 304 การผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง 1 ภาคเรี ย นที่ 1/2563 คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จานวน 35 คน
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4.3 เครื่ องมือวิจัย
4.3.1 แผนการสอนรายวิชา RTV 304 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง 1 ในหัวข้อ “สอบปฏิบตั ิ
นาเสนอรู ปแบบรายการวิทยุกระจายเสี ยง” โดยนาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสถานการณ์จาลองเสมือนจริ งใน
การสอนพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริ มทักษะการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
4.3.2 แบบส ารวจความพึ ง พอใจของผู ้เ รี ยนที่ มี ต่ อ การใช้ ส ถานการณ์ จ าลองเสมื อ นจริ ง ใน
การส่ งเสริ มทักษะการนาเสนอผลงานสร้ างสรรค์ของนักศึ กษาด้านนิ เทศศาสตร์ โดยสร้างแบบประเมินแบบ
มาตราจัดอันดับ (Rating scale) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ในการแปลความหมายจะใช้เกณฑ์เป็ นระบบเดียวกับระบบการตรวจให้คะแนน (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1.1 ผู ้วิ จั ย ออกแบบกระบวนการ จั ด สถานที่ และสภาพแวดล้ อ มเสมื อ นจริ งในสถานี
วิทยุกระจายเสี ยง และ ปรับตัวผูส้ อน เป็ นเสมือนผูจ้ า้ งงาน หรื อลูกค้า ที่เปรี ยบได้กบั “หุ่ นจาลอง” ที่มีลกั ษณะ
ของผูท้ ี่ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาซักถาม และ เลือกว่าจ้างในสภาพการณ์ทางธุรกิจจริ ง และจัดการสอบขึ้น
ตามแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ได้กาหนดและแจ้งผูเ้ รี ยนให้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์
4.1.2 ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการสถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง ผูว้ ิจยั สารวจความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้สถานการณ์ จาลองเสมือนจริ ง ที่ผูว้ ิจยั ออกแบบขึ้นในการส่ งเสริ มทักษะการนาเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ช่องทางออนไลน์
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนในเชิงปริ มาณใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิ ติ (SPSS) ในการวิเคราะห์ค่ าเฉลี่ ย และ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนของข้อมูลข้อเสนอแนะเชิ งคุณภาพ
ในวิธีการนาข้อมูลมาประมวลและนาเสนอด้วยิธีการพรรณาวิเคราะห์
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5. ผลการวิจัย
5.1 การออกแบบการเรี ยนการสอนโดยประยุกต์ วิธีการเรี ยนรู้ ด้วยสถานการณ์ จาลองเสมื อนจริ งของ
นั ก ศึ ก ษาด้ า นพยาบาลศาสตร์ ม าใช้ ใ นการส่ งเสริ ม ทั ก ษะการน าเสนอผลงานสร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษาด้ า น
นิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี
ผู ้วิ จัย น าทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์ ข องโคลป (Kolb's experiential learning theory) และ
แนวทางการศึกษาการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง : การนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ของ
สมจิตต์ สิ นธุชยั และกันยารัตน์ อุบลวรรณ (2560) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กิจกรรมการสอบนาเสนอรู ปแบบรายการวิทยุกระจายเสี ยง (Radio Program) ในสถานการณ์จริ ง โดยออกแบบ
กระบวนการ จัดสถานที่ และสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งในสถานีวิทยุกระจายเสี ยง และ ปรับตัวผูส้ อน เป็ นเสมือน
ผูจ้ า้ งงาน ที่เปรี ยบได้กบั “หุ่ นจาลอง” ที่มีลกั ษณะของผูท้ ี่ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาซักถาม และ เลือกว่าจ้าง
ในสภาพการณ์ทางธุรกิจจริ ง ด้วยการออกแบบสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ซึ่ งวัตถุประสงค์เป็ นแนวทางให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมความพร้อมก่อน
การเรี ย นรู ้ และผูส้ อนประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น วัต ถุ ป ระสงค์ค วรจะสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน โดยกาหนดวัตถุประสงค์คือความสามารถในการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์รูปแบบ
รายการวิ ท ยุกระจายเสี ย งในสถานการณ์ จริ ง ในรู ป แบบของบริ ษทั ที่ มุ่ งเน้นการ “ขายงาน” ให้ กับ “สถานี
วิทยุกระจายเสี ยง” ที่มีที่ต้งั และได้รับสัมปทานจริ ง
(2) ออกแบบสถานการณ์ สถานการณ์ ต้อ งเหมื อ นจริ ง มากที่ สุ ด ทั้ง ผู ้น าเสนอ อุ ป กรณ์ และ
สิ่ ง แวดล้อ ม การจัด สภาพแวดล้อมในห้ องนาเสนอที่ เป็ นห้องสตูดิโ อบันทึ กเสี ย ง (Audio Recording Studio)
การจัดแสงในสถานที่ การบันทึกเสี ยง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว จะทาให้สถานการณ์มีความเสมือนจริ ง และ
ผูส้ อนสามารถออกแบบฉากแต่ละฉากได้ง่ายโดยองค์ประกอบของสถานการณ์ประกอบด้วย
1) หัวเรื่ อง (title of scenario) กล่าวถึง ชื่อรายการ และสถานที่ต้งั ของสถานีวิทยุกระจายเสี ยงที่
จะเลือกเผยแพร่ ออกอากาศ เวลาที่ออกอากาศ คู่แข่ง
2) จากฉากแต่ละฉากของสถานการณ์ จะมีขอ้ มูลชี้แนะ (cues) ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนใการประเมิน
สภาพปั ญหาช่องโหว่ของการคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาจาก สถานการณ์ ข้อมูลชี้ แนะประกอบด้วย ข้อมูลที่
ผูว้ ่างจ้างซักถาม การตอบกลับ การสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้ รี ยนเมื่อถูกท้าทายด้วยคาถามเชิงเหตุผล การโต้แย้งด้วย
ผลการวิจยั เกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และความนิยมในการออกอากาศ และปฏิกริ ยาการตอบสนองของผูว้ ่าจ้าง
เช่น การซักถามคาต่อคา การอ้างอิงเหตุผลประกอบการคิดวิเคราะห์ การตอบกลับด้วยการทบทวนคาพูดด้วย
ความรวดเร็ ว และการสื่ อสารด้วยอักขระวิธีที่เป็ นตัวอย่าง
3) กาหนดบทบาทของผูอ้ ยู่ในสถานการณ์ ได้แก่ ผูว้ ่าจ้าง ผูข้ ายงาน นักสร้างสรรค์ พนักงาน
ธุรการ ผูด้ าเนินรายการ ผูผ้ ลิตสปอตโฆษณา และ ผูฟ้ ัง บทบาทของผูว้ ่าจ้าง ในสถานการณ์จะให้ประสบการณ์ที่
ละเอียดอ่อนกับผูเ้ รี ยน ถึงความเป็ นเหตุเป็ นผลในการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ ความท้าทาย และความวิตก
กังวลของผูน้ าเสนอ
4) กาหนดรายการอุปกรณ์ที่ใช้ รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ผสู ้ อนต้องกาหนด
และจัดเตรี ยมให้ครบถ้วน เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนาเสนอ ข้อมูลของสถานี ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ผเู ้ รี ยน
เลือกเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง และ ลักษณะทางจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้สาหรับท้าทาย
แนวคิดของผูเ้ รี ยนเชิงเหตุผลด้วยการซักถามคาต่อคา
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(3) ผูส้ อนใช้สัญญะในการเริ่ ม “สวมเสื้ อกัก๊ ” เปลี่ยนบทบาทจากครู ผสู ้ อน เป็ น ผูว้ ่าจ้างหรื อลูกค้า
จาลองฉากสถานการณ์ในการให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอรู ปแบบรายการเป็ นเวลา 10 นาที โดยเป็ นผูร้ ับฟังผูเ้ รี ยนนาเสนอ
และบันทึกข้อความคาถามอย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นการรับฟังอย่างตั้งใจ
ทั้งนี้ เสื้ อกัก๊ เปรี ยบเสมือนการสวมใส่ “บทบาทของการเป็ นผูป้ ่ วยวิกฤติ” ที่ตอ้ งการ “ข้อมูลเชิ ง
เหตุผล” เพื่อตัดสิ นใจในการรับการรักษาในแบบที่ต่างกัน
(4) ผูส้ อน (ผูว้ ่าจ้าง) จาลองฉากสถานการณ์ เสมือนจริ งในการตอบคาถามจากการศึกษาวิเคราะห์
เชิ งเหตุผล 15 นาที โดยการใช้เหตุผลซักถามเสมือนผูว้ ่าจ้างจริ ง สังเกตปฏิกิริยาของผูเ้ รี ยนเมื่อถูก ท้าทายด้วย
คาถามเชิงเหตุผล การโต้แย้งด้วยผลการวิจยั เกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และความนิยมในการออกอากาศ และ
ปฏิ กริ ยาการตอบสนองของผูว้ ่าจ้าง โดยใช้การซักถามคาต่อคา การอ้างอิงเหตุผลประกอบการคิดวิเคราะห์
การตอบกลับด้วยการทบทวนคาพูดด้วยความรวดเร็ ว และการสื่ อสารด้วยอักขระวิธีที่เป็ นตัวอย่าง
(5) ผูส้ อน (ผูว้ ่าจ้าง) กาหนดสถานการณ์ ให้ผเู ้ รี ยน (ผูน้ าเสนอ) นาเสนอสรุ ป 1 นาที เพื่อกล่าวกับ
ผูว้ ่าจ้างทิ้งท้ายการนาเสนอ
(6) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การน าเสนอสรุ ป 1 นาที ผู ้ส อนคลี่ ค ลายสถานการณ์ จ าลอง ด้ว ยการ “เฉลย”
โดยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูว้ ่าจ้าง กลับมาเป็ นครู ผสู ้ อน ด้วยการแสดงสัญญะ “ถอดเสื้ อกัก๊ ” แล้วแจ้งกับ
ผูเ้ รี ย นว่ าได้เปลี่ ยนบทบาทกลับมาเป็ นครู ผูส้ อน โดยตรวจสอบความคิดของผูเ้ รี ย นว่ า บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์
การเรี ยนรู ้หรื อไม่ รับฟังข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) รวมทั้งรับฟังข้อมูลที่ใช้สาหรับการอภิปราย
(7) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ถึ งข้อผิดพลาดในการนาเสนอ วิธีการตอบข้อ
ซักถาม ความรู ้สึก และ แนวทางการแก้ไขการนาเสนอผลงานในระดับมืออาชีพในอนาคต
5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ สถานการณ์ จาลองเสมือนจริ งในการส่ งเสริ ม
ทักษะการนาเสนอผลงานสร้ างสรรค์ของนักศึกษาด้ านนิเทศศาสตร์
ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ งในการส่งเสริ มทักษะ
การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ มีดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ งในการส่งเสริ ม
ทักษะการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
ข้อที่
1.

2.

3.

4.77

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.42

พึงพอใจมากที่สุด

4.57

0.55

พึงพอใจมากที่สุด

4.60

0.55

พึงพอใจมากที่สุด

ข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย

การออกแบบการเรี ยนรู้ดว้ ยการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
การจาลองสถานการณ์จริ งในการ “ขายงาน” ส่งผลให้ท่านต้อง
ศึกษาค้นความเพิ่มเติมด้วยตนเองเป็ นอย่างมาก
กระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การจาลอง
สถานการณ์จริ ง มีลกั ษณะเช่นเดียวกับการ “ขายงาน” จริ ง
ให้กบั “ลูกค้า”
การออกแบบการเรี ยนรู้ดว้ ยการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
การจาลองสถานการณ์จริ ง ช่วยในท่านฝึ กฝนการคิดวิเคราะห์
และคิดอย่างเป็ นระบบ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อที่
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

ข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย

การออกแบบการเรี ยนรู้โดยการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
การจาลองสถานการณ์จริ ง ช่วยในท่านฝึ กฝนทักษะการตอบ
คาถามอย่างมีเหตุผล
บรรยากาศในห้องสอบการนาเสนอผลงานในกระบวนการ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การจาลองสถานการณ์จริ ง
ส่งผลให้ท่านมีความกดดันในการนาเสนอผลงาน
การออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการ “ซักถามอย่าง
ต่อเนื่องของผูส้ อน” ทาให้ท่านรู้สึกกดดันในการนาเสนอ
ผลงาน
การออกแบบสัญญะ ด้วยการ “ถอดและใส่ เสื้อกัก๊ ” ทาให้ท่าน
ทราบได้ว่า มีการเปลี่ยนบทบาทของผูท้ ี่จดั การสอบ เปลี่ยน
จาก “ลูกค้า” มาเป็ น “ครู ผสู ้ อน”
การเฉลยและแนะนาแนวทางการ "ขายงาน" ภายหลังจากเสร็จ
สิ้ นกระบวนการสอบ ทาให้ท่านได้รับความรู ้เพิ่มเติม
ท่านเชื่อว่า การออกแบบการเรี ยนรู้ดว้ ยการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้การจาลองสถานการณ์จริ งในลักษณะเช่นนี้
จะช่วยให้ท่านคุน้ เคย และเตรี ยมความพร้อมในทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารก่อนออกไปปฏิบตั ิงานในโลกภายนอก
รั้วมหาวิทยาลัย
ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วยการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การจาลองสถานการณ์จริ งที่ผูส้ อน
จัดขึ้น
รวม

4.71

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.51

4.49

0.60

พึงพอใจมาก

0.60

พึงพอใจมาก

4.74

0.50

พึงพอใจมากที่สุด

4.80

0.40

พึงพอใจมากที่สุด

4.60

0.49

พึงพอใจมากที่สุด

4.69

0.52

พึงพอใจมากที่สุด

4.64

0.53

พึงพอใจมากที่สุด

4.43

แปลผล
พึงพอใจมากที่สุด

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ งในการส่ งเสริ มทักษะ
การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุด ในประเด็นเรื่ องของ
การเฉลยและแนะนาแนวทางการ "ขายงาน" ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการสอบ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้
เพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 4.80) และรองลงมา เป็ นเรื่ องของการออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
การจาลองสถานการณ์จริ งในการ “ขายงาน” ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนต้องศึกษาค้นความเพิ่มเติมด้วยตนเองเป็ นอย่างมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.77)
2) ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ สถานการณ์ จาลองเสมือนจริงในการส่ งเสริมทักษะการนาเสนอ
ผลงานสร้ างสรรค์ของนักศึกษาด้ านนิเทศศาสตร์
ผูเ้ รี ยนให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ งในการส่ งเสริ มทักษะการนาเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ โดยสรุ ปได้ว่า ผูส้ อนให้รู้จกั ความกดดัน การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้เห็นข้อดี ข้อเสี ย ของการทางานร่ วมกัน ได้ความรู ้เกี่ยวกับการพร้อมหรื อการเตรี ยมตัวในขายงาน การตอบโต้
คาถามไหวพริ บ ปฏิภาณ ทักษะด้านกระบวนการทางความคิด ใช้ความพยายาม ความอดทน การให้เหตุผลใน

1433

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

การสร้ างสรรค์ผลงานช่ วยส่ งเสริ มทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และพัฒนาทักษะในการสื่ อสารให้ดีข้ ึน
มีความมัน่ ใจและมีความสามารถในการนาเสนองานในสถานการณ์จริ งมากขึ้น

6. อภิปรายผล
การน าทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ข องโคลป (Kolb's experiential learning theory) มาเป็ น
แนวทางในการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้การจ าลองสถานการณ์ จ ริ ง (Simulation-Based Learning : SBL)
ในการสอบนาเสนองาน การผลิ ตรายการวิทยุกระจายเสี ยง 1 เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน ที่ ผูส้ อนใช้ใน
การช่วยให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงบทบาทตามสถานการณ์ที่
กาหนดขึ้นในการ "ขายงานกับลูกค้า"และ จาลองสถานการณ์คล้ายกับการนาเสนอจริ ง ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกบทบาท
และ มีปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่มีสภาพคล้ายความเป็ นจริ ง ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ และฝึ กทักษะก่อนออกไป
ปฏิบตั ิงานในโลกนอกรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจ มีความคุน้ เคยกับความเครี ยดและสามารถ
รับมือกับความวิตกกังวลก่อนออกไปทางานในโลกของการแข่งขันได้ สอดคล้องกับการศึกษา แนวทางการศึกษา
การเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง : การนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ของสมจิตต์ สิ นธุชัย
และ กันยารัตน์ อุบลวรรณ (2560) ที่ออกแบบการศึกษาทางด้านพยาบาลศาสตร์ เป็ นการศึกษาทางวิชาชีพเฉพาะ
ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ด้วยนักนิเทศศาสตร์ ย่อมมีการศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิที่
เป็ นวิชาชีพเฉพาะเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หากหัวใจของความปลอดภัยของผูป้ ่ วยก็คือ การป้องกันความผิดพลาดในการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วย ซึ่งเป็ นความท้าทายผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิการพยาบาลทางวิชาชีพที่
ตอบสนองความคาดหวังของสังคม หัวใจสาคัญของนักนิเทศศาสตร์ ก็คือการสื่ อสารได้ชดั เจนในทุกสถานการณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์ที่มีความกดดันสู งในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงในปั จจุบัน
การใช้สถานการณ์ จาลองเสมือนจริ งที่ ถูกนามาใช้ในการเรี ยนการสอนทางด้านนิ เทศศาสตร์ ที่ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
แนวทางในเบื้องต้นนี้จะสามารถผลักดันผูเ้ รี ยนให้มีภูมิคมุ้ กันในการประกอบอาชีพภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป
นอกจากนี้ ผลการศึกษา ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุศร หงษ์ขนุ ทด (2558) ที่ทาวิจยั เรื่ องการพัฒนา
รู ปแบบระบบการเรี ยนแบบห้องเรี ยนกลับด้านผ่านสื่ อ 3 แบบด้านทักษะดนตรี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ในส่ ว นของรู ป แบบการเรี ย นรู ้ โ ดยการจัด กิ จ กรรมการใช้ส ถานการณ์ จ าลองเสมื อ นจริ ง เพื่ อ พัฒ นาทักษะ
ของผูเ้ รี ยนในยุคใหม่

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์สามารถ
นาไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู ้ทางด้านสังคมศาสตร์ ได้อย่างหลากหลาย มิได้ใช้ในการสอนในสายงานด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพเท่ า นั้น ผู ้อ อกแบบการเรี ย นการสอนที มี ค วามเชี่ ย วชาญในการสอน “ข้า มศาสตร์ ”
จะหาจุดเชื่อมโยงระหว่าง “สถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง” ในศาสตร์ ที่ต่างกัน นามาประยุกต์ใช้ในฐานวิชาชีพ
ของอีกศาสตร์หนึ่งได้ โดยใช้แนวทางจากผลการวิจยั นี้เป็ นตัวอย่าง

1434

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

(2) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์ จาลองเสมื อนจริ ง ไม่จาเป็ นต้องอยู่ในรู ปแบบของหุ่ น
ทดลอง ความจริ งเสมือน หรื อ ความจริ งเสริ มเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมและเงื่อนไข
ในบริ บทของสถานการณ์จริ งในวิชาชีพของศาสตร์แต่ละด้าน
(3) ผูใ้ ช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีความจาเป็ นต้องมีไหวพริ บ
และปรั บเปลี่ ยนบทบาทสมมติดว้ ยความรวดเร็ ว ซึ่ งต้องใช้ทกั ษะและประสบการณ์ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ “ทักษะการฟัง” ซึ่งจะทาให้ผสู ้ อน สามารถตั้งคาถาม และ สร้างรู ปแบบสถานการณ์ที่สามารถตอบโต้กบั
ผูเ้ รี ยนจนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้จากการกระทาได้อย่างแท้จริ ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) อาจดาเนินการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสถานการณ์จาลอง
เสมือนจริ งของนักศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์กบั สังคมศาสตร์เพื่อให้สามารถออกแบบงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนข้ามศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
(2) อาจมีการศึกษาเรื่ องของสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ที่ส่งผลต่อการจัด สถานการณ์จาลองเสมือน
จริ งในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน
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ชั้นเรี ยนใหม่เพื่อประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ดีข้ นึ และสร้างสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่โดดเด่นให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
จึ งต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจ รู ปแบบและวิธีการการสอนแบบออนไลน์ ข้อดี ข้อด้อย ปั ญหาและอุปสรรคใน
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ รวมถึงวิธีการจัดการชั้นเรี ยนและเทคนิคการสอนออนไลน์เพื่อให้การสอน
ออนไลน์มีประสิ ทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
คาสาคัญ: การสอนออนไลน์ รู ปแบบ ข้อดี ข้อด้อย ปัญหาและอุปสรรค

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

1. บทนา
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้นาไปสู่ การปิ ดสถาบันการศึกษาทัว่ โลก ซึ่ งเป็ นการทดสอบความ
พร้ อมของสถาบันการศึกษาในการรั บมือกับวิกฤตที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งรวมถึ งฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
เพื่ อ ให้ ส ามารถเรี ยนรู ้ อ อนไลน์ ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การปิ ดสถานศึ ก ษาดัง กล่ า วช่ ว ยเร่ ง การพัฒ นา
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ออนไลน์เพื่อไม่ให้การเรี ยนการสอนต้องหยุดชะงัก มีการเปลี่ยนห้องเรี ยนปกติไปเป็ น
ห้องเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ นัน่ คือสถานศึกษาได้เปลี่ยนแนวทางการสอนทั้งหมด เพื่อจัดสภาพการศึกษาใหม่และ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ความกังวลที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่วิธีการ
เรี ยนการสอนออนไลน์สามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพได้หรื อไม่ แต่เป็ นวิธีที่สถาบันการศึกษาจะสามารถนา
การเรี ยนรู ้ออนไลน์มาใช้กบั รายวิชาที่จดั สอน และจานวนนักศึกษาที่มากมายได้อย่างไร (Carey, 2020)
ในสถานการณ์ COVID-19 ที่เป็ นอยุ่ในขณะนี้ ทาให้ E- Learning ดูเหมือนเป็ นวิธีจดั การเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตร ที่ ปลอดภัยและง่ายที่สุด E-Learning ทาให้ระบบการศึกษายังคงสามารถดาเนิ นการต่อไปและ
จะดาเนินต่อไปเมื่อสังคมเริ่ มปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่โดยมี "ระยะห่ างทางสังคม" เป็ นมาตรฐานในการดาเนิน
ชี วิตเช่ นเดียวกับวิธีการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ E-Learning ก็มีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ยเช่ นกัน การทาความเข้าใจ
สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยในการจัดทาบทเรี ยนและการวัดประเมินผลการเรี ยนมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
(2) เพื่อส่งเสริ มแนวคิดและการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์

3. รู ปแบบและวิธีการการสอนแบบออนไลน์
Tamm (2019) ได้อธิบายรู ปแบบของวิธีการสอนแบบออนไลน์ไว้ 10 รู ปแบบ คือ
1. คอมพิวเตอร์ ช่วยจัดการการเรี ยนการสอน (Computer Managed Learning (CML)) การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการการเรี ยนการสอน และประเมินผลการสอน โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมมา
2. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction (CAI)) เป็ นการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
วิธีการสอนแบบทัว่ ไป โดยโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ทาหน้าที่เป็ นสื่ อการเรี ยนบทเรี ยนสามารถ
โต้ตอบกับผูเ้ รี ยนได้
3. การเรี ยนออนไลน์ แ บบซิ ง โครนั ส (Synchronous Online Learning) การเรี ยนรู ้ อ อนไลน์ แ บบ
ซิ งโครนัสช่วยให้กลุ่มของนักเรี ยนสามารถเรี ยนพร้อมกันได้จากทุกที่ มักใช้การแชทออนไลน์และการประชุม
ทางวิดีโอ เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนการสอน
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4. การเรี ย นออนไลน์ แ บบอะซิ ง โครนัส (Asynchronous Online Learning) เป็ นการเรี ย นออนไลน์ที่
นักเรี ยนเรี ยนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ต่างกันโดยไม่มีการสื่ อสารแบบเรี ยลไทม์เกิดขึ้น
5. E-Learning แบบกาหนดแน่ นอน (Fixed E-Learning) เป็ นการเรี ยนออนไลน์แบบที่กาหนดเนื้ อหา
แน่นอนไว้แล้ว เนื้อหาที่ใช้ในระหว่างกระบวนการเรี ยนจะไม่เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม
6. E-Learning แบบปรับเปลี่ยน (Adaptive E-Learning) เป็ นการเรี ยนออนไลน์รูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์
ขึ้นซึ่งทาให้สามารถปรับเปลี่ยนและออกแบบสื่ อการเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้
7. E-learning แบบเชิ งเส้น (Linear E-Learning) เป็ นการเรี ยนออนไลน์แบบทางเดียว ข้อมูลจะส่ งผ่าน
จากผูส้ อนไปยังผูร้ ับโดยไม่มีการโต้ตอบกัน เช่น การเรี ยนผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์
8. การเรี ยนออนไลน์แบบโต้ตอบ (Interactive Online Learning) การเรี ยนรู ้แบบโต้ตอบช่วยให้ผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน สามารถใช้ช่องทางการสื่ อสารสองทางระหว่างทั้งสองฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
9. การเรี ยนออนไลน์แบบรายบุคคล (Individual Online Learning) การเรี ยนรู ้ออนไลน์แบบรายบุคคล
เป็ นการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนจะศึกษาสื่ อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และกาหนดจุดเป้าหมายการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
10. การเรี ยนออนไลน์แบบร่ วมมือกัน (Collaborative Online Learning) เป็ นการเรี ยนออนไลน์ที่ทนั สมัย
ซึ่ งนักเรี ยนหลายคนเรี ยนรู ้และบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม นักเรี ยนต้องทางานร่ วมกันและ
ฝึ กการทางานเป็ นทีม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนร่ วมกัน

4. ข้อดีและข้อด้อยของการเรียนออนไลน์
Anna (2020), Kalantaridi (2020), Kapadia (2020), Manuel (2020) และ Pinto (2020) ได้แสดงความเห็น
ถึงข้อดีและข้อด้วยของการเรี ยนออนไลน์ไว้ดงั นี้
ข้ อดีของการเรียนออนไลน์
1. ลดค่าใช้จ่าย การเรี ยนออนไลน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายจานวนมากในด้านการจัดการเรี ยนการสอน
2. เพิ่มความสะดวกสบาย และความคล่องตัว การเรี ยนออนไลน์ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนจากที่ใดก็ได้
ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ไม่จากัดว่าต้องมานัง่ เรี ยนในห้องเรี ยนอีกต่อไป
3. การขาดเรี ยนน้อยลง การเรี ยนแบบ E-Learning นั้นผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงบทเรี ยนได้ทุกที่ในโลกนี้
โอกาสที่ผเู ้ รี ยนจะพลาดการเรี ยนจึงมีนอ้ ยลง
4. อัปเดตเนื้อหาได้ง่าย ในปัจจุบนั การอัปเดตเนื้อหาที่ทนั สมัยผ่านการเรี ยนออนไลน์สามารถทาได้อย่าง
รวดเร็ วและสะดวกง่ายดาย
ข้ อด้ อยของการเรียนออนไลน์
1. ผูเ้ รี ยนต้องมีวินยั ในตนเองและทักษะการจัดการเวลา ซึ่งผูเ้ รี ยนจานวนไม่นอ้ ยขาดสิ่ งเหล่านี้ จึงทาให้
ไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
2.ไม่เหมาะสมสาหรั บทุกคน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี รูปแบบการเรี ยนรู ้ ( Learning Style) ที่ แตกต่างกัน
E-Learning อาจไม่เหมาะกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนบางคน
3. ลดทอนปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในการเรี ยนในห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมนั้น ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน หรื อผูเ้ รี ยน
กับผูเ้ รี ยนมักปฎิสัมพันธ์กนั มากกว่าการเรี ยนออนไลน์
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4. ไม่เหมาะกับทุกหัวข้อ การเรี ยนรู ้ ออนไลน์ไม่ได้เหมาะกับทุกหัวข้อ การเรี ยนหัวข้อที่ ต้องลงมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง ผูเ้ รี ยนควรได้ทดลองทากับงานนั้น ๆ ในสภาพการณ์จริ ง
5. การต้อ งพึ่ง พาเทคโนโลยี ปั ญ หาทางเทคนิ ค ของระบบและอุ ป กรณ์ สื่อ สารออนไลน์ ท าให้ เ กิ ด
อุปสรรคในการเรี ยนรู ้ออนไลน์
6. จัดการเวลาหน้าจอการนัง่ อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อมือถือเป็ นเวลานานนั้นเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ทั้งแก่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน ในการจัดการรายวิชาในแต่ละวันจึงควรได้พิจารณาปัญหาเรื่ องนี้ไว้ดว้ ย
7. ปัญหาการทุจริ ตการสอบ อัตราการโกงข้อสอบมีอตั ราเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการสอบแบบออนไลน์
เนื่ อ งจากตรวจสอบได้ย ากว่ า นัก ศึ ก ษาท าข้อ สอบเพี ย งล าพัง หรื อ นัก ศึ ก ษาอาจหาค าตอบจาก
อินเตอร์ เน็ต (Newton, 2020) ในขณะที่ E-Learning มี ท้ งั ประโยชน์และข้อเสี ย แต่จากวิกฤตในปั จจุบนั เป็ นที่
ชัด เจนว่ า รู ป แบบการเรี ย นในชั้น เรี ย นปกติ จ ะต้อ งพัฒ นาไปพร้ อ มกับ E-Learning ซึ่ งเป็ นส่ ว นส าคัญ ของ
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยรวม

5. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
สถานการณ์ในประเทศไทยและทัว่ โลก ประสบปั ญหาเรื่ องโรคระบาดไวรัส Covid-19 ซึ่ งเป็ นอันตราย
ต่อคนทัว่ โลกนับตั้งแต่มีประกาศเรื่ องโรคติดต่อนี้ จึงทาให้การดาเนินชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ วส่งผล
ให้เกิดการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจาวัน แม้กระทัง่ ส่งผลกระทบต่อโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย นักเรี ยน ผูเ้ รี ยน และ
ครู เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรมม ชนิดา พิทกั ษ์สฤษดิ์ หทัยรัตน์ เทียนศรี และมุกดา หนุ่ยศรี (2555) ได้กล่าวถึงปั ญหา
ในการเรี ยนการสอนออนไลน์ว่า ยังไม่มีรูปแบบการเรี ยนการสอนสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับบริ บทของมหาวิทยาลัยที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งเข้าชั้น
เรี ยนปกติเน้นให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้และเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความสามารถของตนในการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ยงั พบปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนในหลายๆ ด้าน ประกอบไปด้วย

ภาพที่ 1 ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
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การเรี ยนการสอนนั้นจาเป็ นต้องมีการฝึ กทักษะครบทุกด้าน การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
การเรี ยนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom จึ งมาบทบาทแทนชั้นเรี ยนปกติ แต่ผูเ้ ขียนได้พบปั ญหาในการเรี ย น
การสอนที่ผา่ นมาดังนี้
1. ผูเ้ รี ยน ในการเรี ยนการสอนแบบมี ขอ้ จากัด แบบออนไลน์ ผูเ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นว่าการเรี ยน
การสอนแบบออนไลน์
ผูเ้ รี ยนคิดว่า เป็ นการเรี ยนที่สะดวกแต่ไม่เข้าในบางเรื่ องอยากจะสอบถามกับครู ผสู ้ อนเป็ นการส่ วนตัว
เพื่ออธิ บายบางเรื่ องที่สงสัยได้ ผูเ้ รี ยนบางคนอยากมาเรี ยนในห้องปกติเนื่องจากอยากมีสังคมกับเพื่อน ๆ และครู
ซึ่ งการเรี ยนออนไลน์ไม่สามารถคุยกัน หรื อปรึ กษาหารื อแบบ Face –to –Face ได้ อีกทั้งผูเ้ รี ยนยังขาด ระเบียบ
วินยั และความรับผิดชอบต่อการเรี ยน
2. ผูส้ อน เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่ใหม่ไม่คนุ้ เคย และเกิดข้อผิดพลาดในบันทึกการเรี ยนการสอนต่างๆ
ไม่ได้ ทาให้เกิดความปรับตัวอย่างมากในการเรี ยนการสอนออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องต่อแผนการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อนต้องเปลี่ยนวิธีการเรี ยนการสอนอย่างเร่ งด่วน จึงทาให้ครู ต้องการทักษะต่างๆ เช่นด้านการใช้
โปรแกรม Zoom, Google Form, Line, Facebook, Facebook Live จึงจาเป็ นต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้อย่างมาก
3. เครื่ องมืออุปกรณ์ ผูเ้ ขียนพบปั ญหาในการใช้เทคโนโลยี ต่างๆ รวมทั้งเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ไม่พร้อม
เนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่ องโรคระบาดไวรัส Covid-19 รัฐบาลประกาศไม่มีการเรี ยนการสอน
และประกาศให้อยู่บา้ น จึงทาให้มีความยากลาบากต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพราะทั้งครู และผูเ้ รี ยนบางคนยังไม่มี
อินเทอร์เน็ตที่บา้ นบางครั้งมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่นไฟฟ้าดับ สัณญาณไม่เสถียร อุปกรณ์มีปัญหา เป็ นต้น
4. สถานที่ เนื่องจากความแตกต่างในสถานที่เรี ยน ส่วนใหญ่ผเู ้ รี ยนเรี ยนออนไลน์อยูท่ ี่บา้ น ที่ผา่ นมานั้น
พบว่าผูเ้ รี ยนบางคนไม่สะดวกในการเรี ยนออนไลน์เนื่องจากบรรยากาศรอบบ้านของผูเ้ รี ยนไม่เงียบสงบ จึงทาให้
ผู ้เ รี ย นขาดสมาธิ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ การเรี ย นรู ้ ใ นบางส่ ว น ยกตัว อย่ า งเช่ น แถวบ้า นผูเ้ รี ย นมี การติ ด กับ
บ้านที่ กาลังก่ อสร้ าง ทาให้เกิ ดเสี ยงดังฟั งไม่ชัด ผูเ้ รี ยนบางคนที่ บ้านฝนตกหนักเสี ยงดังจนทาไม่ได้ยินเสี ยง
ครู ผสู ้ อน
5. บรรยากาศในการเรี ยนการสอน ในการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่บา้ นทาให้แรงจูงใจในการเรี ยนน้อย
และผูเ้ รี ยนบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและขาดการมีส่วนร่ วมไม่เปิ ดเผยตัวขณะเรี ยนในโปรแกรม Zoom
ทาให้บางครั้ งผูเ้ รี ยนไม่เปิ ดกล้องและมี ผูเ้ รี ยนน้อยคนที่ จะตอบคาถาม จึ งทาให้เบื่ อหน่ ายการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ได้

6. ทัศนคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ทัศนคติต่อการเรี ยนการสอนออนไลน์ ผูเ้ ขียนพบว่าผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ชอบการเรี ยน
ออนไลน์เพราะประหยัดค่าเดินทางและสะดวกต่อการเรี ยนการสอนเพราะสามารถเรี ยนผ่านมือถือได้ ไม่ตอ้ งออก
จากบ้านเพราะกลัวติดโรคระบาด อีกทั้งยังมีความใกล้ชิดกับครู ผสู ้ อนมากขึ้น ในการเรี ยนการสอนออนไลน์มี
ผลโดยตรงกับทัศนคติที่ดีต่อตัวผูเ้ รี ยนจึงจะทาให้มีเจตคติที่ดี และจูงใจให้ต้งั ใจในการเรี ยน สอดคล้องกับ การใช้
สื่ อออนไลน์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่นในการเรี ยนการสอนออนไลน์ มี
การเช็คชื่ อของผูเ้ รี ยนผ่านระบบ Zoom และผูเ้ รี ยนสามารถส่ งงานผ่านระบบ Google mail และผูส้ อนสามารถ
บันทึกการเรี ยนการสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวน จึงลดความตึงเครี ยดในห้องเรี ยนหากผูเ้ รี ยน
ไม่เข้าใจสามารถย้อนดูวิดีโอบันทึกการเรี ยนการสอนในแต่ละครั้งและสามารถติดต่อสื่ อสารโดยตรงกับครู ผสู ้ อน
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ได้โดยตรงผ่านระบบ Line และ Facebook อีกทั้งผูเ้ รี ยนยังสามารถค้นคว้าเพื่อเติมได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่าง
สะดวกและสอดคล้องกับ วงธรรม สรณะ(ม.ป.ป.) แสดงความคิดเห็นว่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อสังคมออนไลน์ที่
สามารถนามาบู ร ณการเข้า กับ การเรี ยนการสอนได้ กล่ า วคื อ การเช็ ค ชื่ อ เข้า เรี ยนของผู ้เ รี ยนใช้ เ ฟซบุ๊ ก
(Facebook)เป็ นเครื่ องมื อเชื่ อมต่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าถึ งเว็บไซต์ (Web Site)บทเรี ยนออนไลน์ที่ผูส้ อนได้พฒ
ั นาไว้)
สามารถส่งงานได้ใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ รี ยนและสามารถใช้งานประเภท เช่น ภาพเคลื่อนไหว
(VDO) เสี ยงบรรยายในชั้นเรี ยน เป็ นต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น
ประโยชน์ของสื่ อออนไลน์ เนื่องจากเพื่อใช้เป็ นแหล่งให้ความรู ้และความบันเทิงไปพร้อม ๆ กันใช้เพื่อผ่อนคลาย
สมองหลังการเรี ยนใช้เพื่อค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ วฯลฯ
ผูเ้ รี ยนบางส่ วนไม่เห็นด้วย ไม่อยากเรี ยนออนไลน์ อยากกลับมาเรี ยนในห้องเรี ยนปกติเพราะอยากมี
สังคมกับเพื่อนๆ และครู ผสู ้ อน ไม่กล้าถามในห้องเรี ยนออนไลน์ อีกทั้งยังไม่สะดวกในเรื่ องอุปกรณ์สื่อสารและ
สถานที่เพราะปัจจุบนั มีจานวนผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารเช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ในการเรี ยนรู ้
ดังที่ระพีพรรณ ฉลองสุ ข นฤภร สาราญรัตน์ พัทธมน กอกอบลาภ พิรญาณ์ ใจชื้น และวิภาวี พุกจินดา
ได้กล่าวว่า สาหรับการเรี ยนแบบการเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning; E-learning) อย่างไรก็ดียงั มี
ปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการเรี ยนผ่านเว็บ เช่น ผูส้ อน (Instructor/Teacher) ที่ตอ้ งมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทา
ควบคุมเนื้อหารายวิชาที่จะเผยแพร่ ผ่านสังคมออนไลน์ผเู ้ รี ยน (Learner/Student) ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรี ยน
ได้ง่ายสะดวก การติดต่อสื่ อสารกับทั้งผูส้ อนและเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนผ่านทางช่องทางการสื่ อสารที่ระบบจัดเตรี ยม
ไว้ให้ รวมถึง ทัศนคติของทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต่อการยอมรับและการใช้งานระบบการเรี ยนผ่านเว็บ (Web-based
Learning System -WBLS)
ผูส้ อนมีทศั นคติว่าการเรี ยนการสอนออนไลน์สามารถมาบูรณาการ การเรี ยนการสอนได้เช่น
1. สามารถมอบหมายงานและการส่งงานงานให้ผสู ้ อนได้สะดวก
2. มีการแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่างเพื่อนในชั้นเรี ยนและครู ผสู ้ อน
3. การเรี ยนโดยไม่ตอ้ งเข้าห้องเรี ยน
4. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนด้วยตนเองเพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ
5. การทบทวนบทเรี ยนได้ตลอดเวลาและลดการใช้เอกสารประกอบการสอน
6. การทดสอบความรู ้ได้บ่อยขึ้น
7. การเรี ยนพิเศษเพิ่มเติมความรู ้
8. การนัดเวลาเรี ยน ตารางเรี ยนตามความสะดวก
9. การสอบถามความรู ้จากครู ผสู ้ อนเพิม่ เติมได้ตลอดเวลา

7. ทักษะของผู้สอนออนไลน์
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่วิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กา้ วหน้า มีการพัฒนาที่เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ มีการปรับรู ปแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ บทบาทหน้าที่ของผูส้ อนจึง
หลากหลาย เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (facilitator) เป็ นผูแ้ นะแนวทาง (guide/coach) และเป็ นผูร้ ่ วมเรี ย นรู ้ /
ร่ วมศึกษา (co-learner/co-investigator) โดยเฉพาะเมื่อต้องสอนออนไลน์ ผูส้ อนต้องบูรณาการความรู ้ต่างๆที่มี
มีทกั ษะและวิธีการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อถ่ายทอดและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพ
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ของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนออนไลน์จึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีความความรู ้ความสามารถซึ่ง ปราวีณยา สุ วรรณณัฐโชติ (2561) กล่าว
ว่า สมรรถนะที่สาคัญ 5 ประการของผูส้ อนออนไลน์ คือ
1. ด้า นศาสตร์ ก ารสอน นอกเหนื อ จากความรู ้ ค วามช านาญในเนื้ อ หาที่ ส อนแล้ว ผู ้ส อนต้อ งมี
ความสามารถในการวางแผนและเตรี ยมสอน และการออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธ์การสอน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ออนไลน์ ผูส้ อนต้องมีความสามารถ ในการจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยน
ออนไลน์ และการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
3. การแนะนาและช่วยเหลือผูเ้ รี ยน ผูส้ อนออนไลน์ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้พฒั นาการเรี ยนรู ้
โดยการให้คาแนะนาแก่ผเู ้ รี ยน และการส่งเสริ มและสนับสนุนผูเ้ รี ยนทุกด้าน
4. การวัดและประเมินผล ผูส้ อนต้องมีความสามารถในการบ่งชี้กระบวนการประเมินผล การประเมิน
ประสิ ทธิภาพการสอน และการประเมินการมีส่วนร่ วมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
5. ความรู ้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นสมรรถนะพื้นฐานหลักที่ผูส้ อน
ออนไลน์ควรจะมี ทั้งนี้แบ่งเป็ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารขั้นพื้นฐาน และการใช้ระบบจัดการ
การเรี ยนรู ้และเครื่ องมือออนไลน์
จากประสบการณ์ ที่ผูเ้ ขียนได้จากการสอนออนไลน์พบว่า นอกเหนื อจากความรู ้ ความเชี่ ยวชาญใน
เนื้อหาแล้วผูส้ อนต้องมีทกั ษะสาคัญเพื่อจัดการสอนออนไลน์ให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น คือ
1. ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ รวมถึงความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีเหมาะสมกับกระบวนการจัดการสอน
2. ทักษะการสื่ อสารที่ชดั เจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่ายเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู ้
3. ทักษะการประเมิ นผลและให้คาแนะนาเพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างมี คุณภาพและเหมาะสมกับ
ความสามารถและความถนัดของผูเ้ รี ยน

8. การจัดการชั้นเรียนและเทคนิคการสอนออนไลน์
ในการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ลักษณะห้องเรี ยนเปลี่ ยนไปจากที่มีการพบหน้ากันใน
ห้องเรี ยนปกติที่ผูส้ อนสามารถควบคุมและการจัดชั้นเรี ยนทางกายภาพได้ เป็ นห้องเรี ยนออนไลน์ผ่านโปรแกรม
ZOOM ซึ่ งยากแก่การควบคุมและการจัดชั้นเรี ยนทางกายภาพ ผูส้ อนจึงต้องมีอีกหนึ่ งบทบาทที่สาคัญคือ เป็ น
ผูจ้ ดั การห้องเรี ยน เป็ นผูจ้ ดั บรรยากาศการเรี ยนรู ้โดยยึดหลักการจัดชั้นเรี ยนทางจิตวิทยาซึ่ ง หมายถึงการจัดการ
เกี่ยวกับความรู ้สึก เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรี ยน โดยมีเป้ าหมายที่จะส่ งเสริ มระเบียบวินัยในการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพื่อมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาได้อย่างสู งสุ ด (ศศิธร ขันติธรางกูร : 2551)
ในห้องเรี ยน ZOOM ที่ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยนแต่ละคนต่างแยกกันอยู่คนละที่ ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่แตกต่าง
หลากหลายรู ปแบบขณะเรี ยน บางคนนั่งเรี ยน บางคนนอนเรี ยน บางคนก็ทางานไปด้วยระหว่างเรี ยน เป็ นต้น
สิ่ งเหล่านี้ ท้าทายความสามารถของผูส้ อนในการจัดการชั้นเรี ยนและสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ สร้ างสรรค์
เร้ าความสนใจให้ผูเ้ รี ยนตั้งใจเรี ยน ตั้งใจทาแบบฝึ ก ให้ความร่ วมมื อในการทากิ จกรรมต่าง ๆ สาหรั บแต่ละ
บทเรี ยน เพื่อให้การเรี ยนการสอนดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นด้วยความสุ ข บรรลุวตั ถุประสงค์ ด้วยบทบาทของ
การผูจ้ ดั การชั้นเรี ยนผูส้ อนจึงต้องมีหน้าที่และแนวปฏิบตั ิดงั นี้
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1. คิ ด วางแผนและออกแบบการจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ สร้ า งการเรี ย นรู ้ แ บบ Active Learning
ในชั้น เรี ย นที่ ต้อ งมี การปรั บตัว ให้เข้า กับเทคโนโลยี และคอยแนะนาผูเ้ รี ยนถึ งแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนให้ความร่ วมมือและพร้อมที่จะเข้าร่ วมใน
กิ จกรรมการเรี ยน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดพัฒนาการที่ ดีของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนให้ความเป็ นกันเอง เปิ ดโอกาสใน
การซักถาม ให้อิสระในการคิด และมีส่วนร่ วมในการสร้างกฎกติกาในชั้นเรี ยน และใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคน
ยอมรับ
3. ยึดหลักประชาธิ ปไตยและความเสมอภาค ให้ความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนเท่าเทียมกัน ให้โอกาสแก่ทุกคน
ในการแสดงความคิดเห็น ผูส้ อนต้องใจกว้าง ยินดีรับฟัง ความเห็นของทุกคน และให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ
หน้าที่ และรู ้จกั เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
4. ต้อ งตระหนัก และรั บ รู ้ ถึ ง พฤติ ก รรมและวิ ธี ปฏิ บัติ ใ นการเรี ย นของผูเ้ รี ย น รั บ รู ้ ถึ ง ปั ญ หา หรื อ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนและสามารถเข้าไปมีส่วนในการแก้ไขตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมใน
กระบวนการเรี ยนออนไลน์ผสู ้ อนต้องควบคุมและจัดการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ได้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งใน
ชั้นเรี ยนปกติมีแผนการสอนเป็ นแนวทางสาหรับทีมผูส้ อนเพื่อจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับผล
การเรี ยนรู ้ (PLO) และในการเรี ยนการสอนออนไลน์ก็ตอ้ งมีแผนการสอนเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากระบบการสอน
ออนไลน์มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ใหม่ และรายละเอียดที่แตกต่างจากที่คุ้ นเคย จึงทาให้ผูส้ อนต้อง
พัฒนากระบวนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ผูเ้ ขียนได้รวบรวมเทคนิ ควิธีการสอนออนไลน์เพิ่มเติมจาก
แผนการสอนเดิมที่มีอยูด่ งั ต่อไปนี้
ผู้สอน
1. เรี ย นรู ้ เทคโนโลยีอิ นเทอร์ เน็ตและเลื อกใช้ไ ด้อย่างเหมาะสม เพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ การสื่ อ สารและ
ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ออนไลน์
2. กาหนดแนวทางที่ชดั เจนสาหรับผูเ้ รี ยนในการเข้าถึงการสอนออนไลน์รายวิชา รวมถึงมีการกาหนด
กติกาการเรี ยนและการประกาศในช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบทัว่ กัน
3. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน มีการประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ ให้คาปรึ กษา
และข้อคิดเห็นต่าง ๆแก่ผเู ้ รี ยน
ผู้เรียน
1. สร้างความกล้าแสดงออกและเพิ่มศักยภาพความเป็ นผูน้ าให้ผเู ้ รี ยน โดยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสผลัดเปลี่ยน
เป็ นผูน้ าจัดการประชุม
2. ให้ผเู ้ รี ยนแสดงข้อคิดเห็นในส่วนเนื้อหา วิธีการสอน และสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง โดยให้ผเู ้ รี ยนสามารถพูด
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมออนไลน์ หรื อเขียน ลงบนกระดานสาหรับการ Feedback โดยเฉพาะ
3. ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปหรื อประเมินความรู ้ที่ได้ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ไตร่ ตรองเนื้อหา ทบทวนสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และ
และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความรู ้ได้รับจากการเรี ยน
เนื้อหาและสื่ อ
1. ปรับเนื้อหาในชั้นเรี ยนให้กระชับ เพิ่มเนื้อหาวิดีโอที่สอดคล้องกับบทเรี ยน (video on demand) เพิ่ม
เวลาให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ใช้วิธีห้องเรี ยนแบบกลับด้าน (Flip Classroom)
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2. ใช้สื่อการเรี ยนการสอนหลากหลาย ทาให้การเรี ยนรู ้ผ่านออนไลน์ง่ายขึ้น และน่าสนใจมากกว่าการ
อ่านจากหนังสื อหรื อเรี ยนจากห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียว เช่น เรี ยนรู ้ผ่าน YouTube Podcast และแอปพลิเคชั่น
ต่างๆ
3. บันทึกการเรี ยนการสอนในรู ปแบบวิดีโอ Vidyard หรื อ Loom ทุกครั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน
บทเรี ยนด้วยตนเอง
กิจกรรม
1. กระตุน้ การทางานร่ วมกันโดยสื่ อออนไลน์ การให้ผเู ้ รี ยนทางาน การบ้าน ผ่านกระดานสนทนา หรื อ
การประชุมออนไลน์ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้สื่อสารกันและรู ้สึกว่าเหมือนอยู่ในห้องเรี ยนจริ งๆ ซึ่ งถือเป็ นการสร้าง
การมีส่วนร่ วมที่ดี
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และก็สนุกไปกับการเรี ยนด้วยการเรี ยนรู ้ผ่านเกม การสอดแทรกเนื้อหาเอาไว้ใน
เกมให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่นเกมนั้นด้วย
3. ปรับกิจกรรมการเรี ยน โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอในรู ปแบบออนไลน์ ใช้สื่อดิจิตอล
และเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตผลงาน
การวัดและประเมินผล
วัดและประเมินผล จากเดิมที่ผเู ้ รี ยนต้องสอบวัดความรู ้ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนในลักษณะการสอบกลาง
ภาคและปลายภาคในห้องสอบ เมื่อเรี ยนออนไลน์ เพิ่มการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในแต่ละบทเรี ยนและ
ปรับสัดส่วนคะแนนให้เหมาะสม

9. สรุป
การเรี ยนการสอนออนไลน์ จะมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลได้ต้องเริ่ มจากการปรั บทัศนคติ ใ น
การเรี ยนรู ้ออนไลน์ สร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอน เครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีเสถียรภาพ ผูส้ อนจัดรู ปแบบชั้น
เรี ย นและเทคนิ คการสอนออนไลน์ที่เ หมาะสม ปรั บ เนื้ อ หาในชั้น เรี ย นให้ ก ระชับ ใช้สื่ อ การเรี ย นการสอน
หลากหลายมีการวัดประเมินผลคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
ออนไลน์ และผูส้ อนสามารถปรับการเรี ยนการสอนออนไลน์เพื่อใช้ร่วมกันให้ห้องเรี ยนปกติได้อีกด้วย

10. ข้อเสนอแนะ
1. ผูส้ อนควรมีมาตรการทีจะกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเข้าห้องเรี ยนออนไลน์ให้มากขึ้น
2. ผูส้ อนควรปรับปรุ งรู ปแบบการสอนในห้องเรี ยนออนไลน์ให้ทนั สมัย
3. มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. ผูส้ อนควรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอย่างสม่าเสมอ
5. ผูส้ อนควรเพิ่มกิจกรรมในการเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่นการเพิ่มวิดีโอที
เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน เกมทายคาศัพท์ หรื อเพลง ภาพยนตร์ส้ นั ๆ เสริ มกิจกรรม
6. เปิ ดโอกาสผูเ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง
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การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ าในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้ขอ้ มูลแบบสอบถามในการวิจยั ประชากร
ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ ง นี้ คื อ นักท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่อ งเที่ ยวในแหล่ งท่อ งเที่ ย วบางกระเจ้า จัง หวัด
สมุทรปราการ และมีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อตามสะดวก (accidental
or convenient sampling) กลุ่มตัวอย่างในครั้ งนี้ จานวน 110 คน มี วตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มีต่อแหล่งท่ องเที่ ย วชุ มชนบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึ กษาแนวโน้มของ
การกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า และเพื่อศึกษาปั จจัยกับประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจต่อการกลับมาเยือนซ้ า
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ย วส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มี อาชี พ นักเรี ยน/นักศึ กษา มี รายได้ต่อเดื อน ต่ ากว่า 15,000 บาท และภูมิลาเนา กรุ งเทพมหานคร
ส่ วน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้และภูมิภาค แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่ แตกต่างกัน และ ระดับ
แนวโน้มการกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ ย วชาวไทย ต่อแหล่งท่องเที่ ยวชุ มชนบางกะเจ้า พบว่า เพศ อายุ

1449

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

สถานภาพ การศึกษา รายได้และภูมิภาค แตกต่างกัน มีแนวโน้มการกลับมาเยือนซ้ าไม่แตกต่างกัน และปัจจัยแห่ง
ความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนซ้ ามีเพียงด้านเดียว คือ ปัจจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การกลับมาเยือนซ้ า

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลายเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก ที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศให้รอดพ้น
จากวิกฤติมาหลายครั้ง และในปี 2563 ปี วิกฤตของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ยังคงเป็ นฟั นเฟื องหลักสาคัญ ในการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ รายได้จากการท่องเที่ยวนับเป็ นแหล่ง
รายได้ที่สาคัญต่อ เศรษฐกิจของประเทศ การเติบโตของตลาดท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบ
ใกล้ชิดธรรมชาติ การท่องเที่ยววิถี ชุมชนดั้งเดิม และการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร เป็ นการท่องเที่ยวที่ได้ รับกระแส
นิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยว สู่ ระดับฐานรากของชุมชนให้มากขึ้น (กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม, 2563) และหนึ่งในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีการพูดถึงอย่างมากในการเพิ่มขีดความสามารถ คือ
การเป็ น “ฮับ” ทางการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพหรื อการแพทย์ (Medical Hub) หรื อที่เรี ยกว่าศูนย์กลางทางการแพทย์
ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ (Medical Health Tourism) จึงนับเป็ นธุ รกิจที่มีความน่าสนใจในการเพิ่มรายได้
ด้านการท่องเที่ยวให้กบั การประเทศไทย (พิชยั ชลวิหารพันธ์ และ ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย, 2563)
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สมุ ท รปราการ เป็ นจัง หวัด ในเขตปริ ม ณฑลของกรุ ง เทพมหานคร มี เ นื้ อ ที่ 1,004 ตารางกิ โ ลเมตร
อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้จดอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2562)
“คุง้ บางกะเจ้า” คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็ นบริ เวณโค้งน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งมีรูปร่ างคล้ายกระเพาะหมู
ครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง 6 ตาบลของ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตาบลบางกะเจ้า ตาบล
บางน้ าผึ้ง ตาบลบางกอบัว ตาบลบางกระสอบ ตาบลบางยอ และ ตาบลทรงคะนอง คิดเป็ นพื้นที่ประมาณ 12,000
ไร่ แม้ระยะเวลาจะผ่านมาหลายสิ บปี สถานที่แห่ งนี้ ยงั ถือว่าเป็ น “ปอด” ฟอกอากาศให้กรุ งเทพฯ และจังหวัด
สมุทรปราการ ได้อย่างดีเสมอมา กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริ มสุ ขภาพในพื้นที่ “คุง้ บางกะเจ้า” จะเป็ นการปั่น
จักรยานลัดเลาะ ไปเรื่ อย ๆ ในพื้นที่สีเขียวที่กาลังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางปั่นจักรยานยอดฮิต เพราะเป็ น
เหมื อนโอเอซิ สผลิ ตออกซิ เจนให้คนเมื องด้วยพื้นที่ ส วนกว่ า 200 ไร่ ร่ มรื่ นเย็นชื้ นเพราะมี ต้นไม้นานาพัน ธุ์
มี ไม้ใหญ่ และรากไทรปกคลุ ม บางพื้นที่ มีอุโมงค์ต้นไม้ที่ตระการตา มี วิถีชีวิตเกษตรกรรม ที่ น่าสนใจ และ
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าค้นหา โดยมีจุดแวะชม และทากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงการเกิดใหม่ หรื อ New Normal จากเดิมนักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายลดความตึงเครี ยด เริ่ มที่จะหันมาท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ หรื อ Medical Tourism
(ธนาคารกรุ งเทพ SME SOCIAL PLANET, 2563) ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่า คุง้ บางกะเจ้าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริ ม
สุ ขภาพที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปมากขึ้น (แนวหน้า, 2563) จึงทาให้ผวู ้ ิจยั มีความตระหนักถึงความสาคัญมุ่ง
ศึกษาปั จจัยด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ า ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ หากทราบถึ งความพึงใจของนักท่องเที่ ยว จะสามารถนาไปกาหนดทิศทาง
การพัฒนาการส่งเสริ มการท่องเที่ยวและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ
(2) เพื่อศึกษาแนวโน้มของการกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
(3) ปั จจัยด้านความพึงพอใจ ส่ งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ าในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่ องเที่ยว
ฉัฐสุ รีย ์ สิ ทธิ ทรัพย์ไพศาล (2558 : 17) ได้อธิ บายถึง องค์ประกอบสาคัญหลัก ๆ ของการท่องเที่ยว
อยู่ 3 องค์ประกอบหรื อ 3 A’s ได้แก่
1. สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ (Attraction) เป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วอยากเดิ น ทางมาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว การได้กลับมาท่องเที่ยวในแต่ละครั้งอาจทาให้นักท่องเที่ ยวเกิ ด
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ความรู ้ความเพลิดเพลิน สิ่ งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการและความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
2. สิ่ ง อ านวยความสะดวก (Amenities) เป็ นการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่ องเที่ ยวที่
เดินทางมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้สร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว ที่อาจทาให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจ
เดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในภายหน้า
3. การเข้าถึ งแหล่งท่องเที่ ยว (Accessibility) เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยการเดินทางมาท่องเที่ยวมีหลากหลายเส้นทางหรื อเครื อข่าย
การคมนาคมที่ทาให้สามารถเดินทางมาได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ ว
3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี (2546) ความพึงพอใจของมนุ ษ ย์เป็ นนามธรรม การที่ จะทราบว่ามี ค วาม
พึงพอใจหรื อไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ มีหลายมิ ติและซับซ้อน ซึ่ งจะต้องมี สิ่งกระตุ้นจึ งจะเป็ น
แรงจูงใจของบุคคลนั้น ๆ ส่งผลที่เกิดความพึงพอใจ
วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ การให้ค่าความรู ้สึก ที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างกัน เช่น ความรู ้สึกพอใจ ไม่พอใจ ความรู ้สึกสนใจ ไม่สนใจ
เลิศพร ภาระสกุล (2555) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจะมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม เป็ นความพึงพอใจที่
มีความหลากหลาย เช่น ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ
หรื อความพึงพอใจต่อการบริ การต่าง ๆ
จึ งกล่าวสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง นักท่องเที่ยวจะมี ความพึงพอใจ ที่ หลากหลาย เช่น
ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ หรื อความพึงพอใจต่อ
การบริ การต่าง ๆ
3.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการการกลับมาท่ องเที่ยว
สุ บญ
ั ชา ศรี สง่า (2561) กล่าวไว้ว่า การกลับมา ท่องเที่ยวซ้ าในการท่องเที่ยว หมายถึง ความตั้งใจ
กลับการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับ ประสบการณ์การท่องเที่ยว สิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ จนเกิด
ความประทับใจ ส่งผลให้มีความ ต้องการที่จะค้นพบและเรี ยนรู ้สิ่งใหม่จึงตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง
ฐิติมา รัตนพงษ์ (2558) กล่าวไว้ว่า ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ า หมายถึงนักท่องเที่ยวที่เคย เดินทาง
มาแล้ว มีประสบการณ์ที่ดี เกิดจากการที่นกั ท่องเที่ยวมีความสุ ขความเพลิดเพลินกับการมาเที่ยวแล้วเต็มใจที่จะ
กลับไปเที่ยวอีกในอนาคตมีการแนะนากลุ่มเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ให้ไปเที่ยว เกิด ความรู ้สึกพึงพอใจพร้อมที่จะบอก
ต่อเรื่ องราวประสบการณ์ที่น่าจดจาและตัดสิ นใจกลับมาท่องเที่ยว อีกครั้ง
ดัง นั้ น ผู ้วิ จัย สรุ ป ได้ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะกลับ มาท่ อ งเที่ ย วอี ก ครั้ งหากได้รั บ ประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่ดีและบริ การที่มีคุณภาพ ที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
3.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จิรภัทร สุ คนั ธมาลา (2561) ศึกษาเรื่ อง แนวโน้มในการท่องเที่ยวซ้ า และความตั้งใจที่จะชักชวน
ผูอ้ ื่นให้มาท่องเที่ยว: กรณี ศึกษาจังหวัดน่ าน ผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยว
ส่ ง ผลอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ แนวโน้ ม ในการท่ อ งเที่ ย วซ้ าและความตั้ง ใจที่ จ ะชั ก ชวนผู ้อื่ น ให้ ม าท่ อ งเที่ ย ว
ขณะเดียวกัน ความพึงพอใจในปั จจัยด้านที่พกั ส่ งผลเชิ งบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อแนวโน้ม ในการท่องเที่ยวซ้ า
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อีกทั้ง ความพึงพอใจในสิ่ งอานวยความสะดวกของการท่องเที่ยวยังส่ งผลเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญต่อความตั้งใจ
ที่จะชักชวนผูอ้ ื่นให้มาท่องเที่ยว
มาศศุภา นิ่มบุญจาช (2558) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชน ที่ มีผลต่อความยัง่ ยืนทางการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศเขาสันหนอกวัว (อุทยานแห่ งชาติ เขาแหลม) ผล
การศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีต่อองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวอย่าง ยัง่ ยืนทางการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว พบว่า นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ทางการ
ท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรม โดยรู ปแบบกิจกรรมมีความ
เหมาะสม เป็ นด้านที่มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมา คือด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากรศาสตร์
• เพศ
• อายุ
• สถานภาพ
• การศึกษา
• อาชีพ
• รายได้
• ภูมิลาเนา

ความพึงพอใจ

การกลับมาเยือนซ้ า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้และภูมิลาเนา แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจแตกต่างกัน
2. นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้แ ละภู มิ ล าเนา แตกต่ า งกัน
มีแนวโน้มในการมาเยือนแตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ าในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยวิธีการสารวจใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า และมีอายุต้งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป
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4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่อ งเที่ ยว
บางกระเจ้า จัง หวัด สมุ ท รปราการ ผูว้ ิ จัย ใช้วิธีการเลื อ กตัวอย่างแบบบังเอิ ญหรื อ ตามสะดวก ( accidental or
convenient sampling) กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ จานวน 110 คน (ข้อจากัดในช่วงโควิ ด นักท่องเที่ยวมีจานวนน้อย
ด้วยในระยะเวลาจากัดในการเรี ยน coursework ผูว้ ิจยั จึงเลือกสอบถามนักท่องเที่ยวทุกคนที่ พบเจอ และมีอายุ 20
ขึ้นไป โดยไม่ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง)
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิ จยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้น โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) กาหนดตัวอย่างใน
การ Try out จ านวน 30 ราย โดยใช้สูตรการหาค่าสั ม ประสิ ทธิ แ อลฟา (α-coefficient) ตามวิ ธี ข อง Cronbach
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งได้ความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 0.912 เพื่อทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยมี
ทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วน 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือนและภูมิลาเนา จานวน 7 ข้อคาถาม
ส่ วน 2 ระดับ ความพึ งพอใจของนักท่อ งเที่ ยวชาวไทย จ านวน 25 ข้อ ค าถามโดยใช้ม าตราวัดแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรี ยงจากระดับความพึ งพอใจมากที่สุด (5) ไปจนถึงระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด (1)
ส่ ว น 3 การกลับ มาเยื อ นซ้ า จ านวน 4 ข้อ ค าถามโดยใช้ม าตราวัด แบบประเมิ น ค่ า (Rating Scale)
5 ระดับ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ นักท่องเที่ ยวในแหล่งท่องเที่ ยวชุ มชนบางกะเจ้า
จังหวัดสมุทรปราการ โดยผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง กลับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 110 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ เอกสาร บทความ
งานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล การวิจยั ครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 -31 ตุลาคม
2563
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากการรวบรวมแบบสอบถามโดยการทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
4.5.1 สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) มีดงั นี้ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่
(Frequency Statics) ส่ วนเบี่ ย งแบนมาตรฐาน (Standard of Deviation) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) เพื่ อ ใช้อ ธิ บ ายลักษณะ
ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและภูมิลาเนา
4.5.2 สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ใ นการทดสอบการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ าง
ระหว่างตัวแปรตามสมมติฐาน ได้แก่ (t- Test, F-test)
4.5.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหูคูณ (Multiple Linear Regression) ใช้กบั การทดสอบความ
พึงพอใจที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ า
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4.6 ข้ อจากัดของการวิจัยในครั้งนี้
เนื่องจาก ผลงานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้ในวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวระดับปริ ญญาโท
ของภาคเรี ยน 1/2563 (ส่ วนหนึ่งของ coursework) โดยมีระยะเวลาเก็บข้อมูลเพียง 2-3 สัปดาห์ จึงทาให้ผวู ้ ิจยั เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้น้อย ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อจากัดของผลงานในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มีขอ้ จากัดดังกล่าว
แต่ผวู ้ ิจยั ได้ฝึกฝนทักษะและได้รับประสบการณ์การทาวิจยั เชิงปริ มาณได้ครบทุกขั้นตอน

5. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 และ
เพศชาย จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 มีอายุ ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.60
มีสถานภาพโสด จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.50 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ
69.10 มี อาชี พ นักเรี ยน/นักศึ กษา จานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.60 มี รายได้ต่อเดื อน ต่ ากว่า 15,000 บาท
จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.40 และภูมิลาเนากรุ งเทพมหานคร จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.90
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่ มีต่อแหล่ ง
ท่ องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ
จากผลการวิจยั พบว่าระดับความพึงพอใจในด้านความดึงดูดใจของชุมชนบางกะเจ้า ที่อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยว มีพ้นื ที่สีเขียวและธรรมชาติที่สมบูรณ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว มีบรรยากาศ
ดี ด้านกิจกรรมเชิงสุ ขภาพ เช่น การปั่นจักรยานท่องเที่ยว การนวดแผนไทย ด้านชาวชุมชน บางกะเจ้า มีมิตรไมตรี
ด้านตลาดน้ าบางน้ าผึ้งมีการจาหน่ายสิ นค้าหลากหลาย ด้านความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านงานฝี มือของ
ชาวบางกะเจ้า มี เอกลักษณ์ ด้านวัดในคุ้งบางกะเจ้า มี คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ด้านสถานที่
ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ด้านวิถีชีวิตของคนคุง้ บางกะเจ้า ด้าน คาเฟ่ ในคุง้ บางกะเจ้า ตกแต่งทันสมัย
กลมกลืนไปกับธรรมชาติ และด้านกิจกรรมนันทนาการที่น่าสนใจ ตามลาดับ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.22)
จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่
ในระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นความสามารถเดิ น ทางได้ ส ะดวก ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว รองลงมา
ด้านความสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบคุง้ บางกะเจ้าได้ง่าย ด้านความหลากหลายของวิธีการเดินทางมา
เที่ยว ด้านมีป้ายบอกทางไปยังจุดที่ สาคัญ และด้านมีการบอกทิศทางจักรยานชัดเจน ตามลาดับ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.79)
จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ที่อยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด คื อ ด้า นมี จัก รยานให้บริ ก ารอย่า งเพี ย งพอ รองลงมาได้แ ก่ ด้านมี สถานที่ พกั ผ่อ นให้กับ
นักท่องเที่ยวและอยูใ่ นสภาพดี ด้านมีร้านอาหารและเครื่ องดื่ม หลากหลายสถานที่ ด้านที่จอดรถบริ การ มีเพียงพอ
ด้านมีบริ การร้านขายสิ นค้าของที่ระลึก ด้านมีบริ การรถรับ – ส่ ง นักท่องเที่ยว ด้านห้องน้ าสะอาด ถูกสุ ขอนามัย
และด้านมีจุดบริ การข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว ตามลาดับ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.75)
จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านความดึงดูดใจ อยูไ่ ด้ระดับมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้และภูมิภาค แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน จากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้และภูมิภาค แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ไม่ แตกต่างกัน ส่ วน อาชี พ พบว่ามีค่า Sig. 2 ด้านที่น้อยกว่า 0.05ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวน้อยกว่า 0.05
แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกันและ ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวกค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 แต่โดยภาพรวมแล้ว พบว่าค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก
(HO) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า
ไม่แตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้และภูมิภาค แตกต่างกัน มีแนวโน้มใน
การมาเยือนแตกต่างกัน จากผลการวิจยั พบว่า ระดับแนวโน้มการกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้และภูมิภาค แตกต่างกัน มีแนวโน้ม
การกลับมาเยือนซ้ าไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
3. ปั จจัยด้านความพึงพอใจส่ งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ าในแหล่งท่องเที่ยวชุ มชนบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยแห่ งความพึงพอใจที่มีอิทธิ พลต่อการกลับมาเยือนซ้ า มี 1 ตัวแปร คือ
ตัวแปรปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานรอง
(Ha) หมายความว่า ตัวแปรปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มี อิทธิ พลต่อการกลับมาเยือนซ้ า โดยตัวแปรนี้
สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมได้ร้อยละ 51.50 (Adjusted R2 = 0.515)
ตารางที่ 1 สรุ ปปัจจัยด้านความพึงพอใจที่มีผลต่อการกลับมาเยือนซ้ า
รูปแบบ
B
SE
Beta
(ค่าคงที่)
1.905 0.376
ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ
-0.189 0.101 -0.146
ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
0.085 0.075 0.101
ปัจจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
0.713 0.092 0.721

T
5.063
-1.873
1.132
7.715

Sig
0.000
0.064
0.260
0.000

การแปรผล
มีอิทธิพล
ไม่มีอิทธิพล
ไม่มีอิทธิพล
มีอิทธิพล

6. อภิปรายผล
จากตารางสรุ ปผลในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้สถิ ติ Multiple Regression Analysis สรุ ปผลการวิเคราะห์
ปั จจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ าในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า
จังหวัดสมุทรปราการพบว่า ปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวกมีอิทธิ พลต่อการมาเยือนซ้ ามากที่สุด รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านความดึงดูด และปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตามลาดับ
จากผลการวิจยั ปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีอิทธิ พลต่อการกลับมาเยือนซ้ าต่อแหล่งท่องเที่ยว
ชุ ม ชนบางกะเจ้า สอดคล้อ งกับ จิ ร ภัท ร สุ ค ัน ธมาลา (2561) ศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวโน้ม ในการท่ อ งเที่ ย วซ้ า และ
ความตั้งใจที่จะชักชวนผูอ้ ื่นให้มาท่องเที่ยว: กรณี ศึกษาจังหวัดน่าน ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านความพึงพอใจ
ในแหล่งท่องเที่ยวส่ งผลอย่างมี นัยสาคัญต่อแนวโน้มในการท่องเที่ยวซ้ าและความตั้งใจที่จะชักชวนผูอ้ ื่นให้มา
ท่ อ งเที่ ย ว ขณะเดี ย วกั น ความพึ ง พอใจในปั จ จัย ด้า นที่ พ ัก ส่ ง ผลเชิ ง บวกอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ แนวโน้ ม
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ในการท่องเที่ยวซ้ า อีกทั้ง ความพึงพอใจในสิ่ งอานวยความสะดวกของการท่องเที่ยวยังส่ งผลเชิ งบวกอย่างมี
นัยสาคัญต่อความตั้งใจที่จะชักชวนผูอ้ ื่นให้มาท่องเที่ยว

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ระดับความพึงพอใจในด้านความดึงดูดใจของชุมชนบางกะเจ้า ที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
แหล่งท่องเที่ยว มีพ้นื ที่ สี เขียว และธรรมชาติที่สมบูรณ์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างเป็ นจุดดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว โดยการ ทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเน้น การตลาดออนไลน์ ผ่าน Facebook, Google, YouTube,
Instagram ฯลฯ เพราะในปั จจุบนั โลกออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันมากขึ้น เพื่อให้ผูอ้ ื่นได้รับรู ้
และเกิดความสนใจ มาท่องเที่ยวบางกะเจ้า
(2) จากผลการวิจยั ปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีอิทธิ พลต่อการกลับมาเยือนซ้ าต่อ แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า ดังนั้น หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญกับด้านสิ่ งอานวยความสะดวกมาก
ยิง่ ขึ้น ด้านบริ การรถรับ–ส่ง นักท่องเที่ยว ควรมีรถรับส่ง นักท่องเที่ยวให้เพียงพอ เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางคนไม่
สามารถ ขี่จกั รยานได้ ก็จะไม่สามารถ เข้าไปในจุดท่องเที่ยวบางจุดได้ ทาให้อาจพลาดจุดเด่นของสถานที่ต่าง ๆ
หรื อ สถานที่ ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วอยากไป ด้า นห้ อ งน้ า ควรมี ห้ อ งน้ า ที่ ถู ก สุ ข อนามัย เเละควรมี ห้ อ งน้ า ในจุ ด ที่ มี
นัก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มไป หรื อ อาจจัด ให้ มี ห้ อ งน้ า ระหว่ า งเส้ น ทางที่ ไ ปยัง จุ ด ส าคัญ ด้า นจุ ด บริ ก ารข้อ มู ล แก่
นักท่องเที่ยว ควรมีการจัดตั้ง ศูนย์บริ การข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้คา้ ปรึ กษา เกี่ยวกับ การวางเเผนท่องเที่ยว
รวมไปถึง การแจกสื่ อประชาสัมพันธ์และแผนที่ ให้กบั นักท่องเที่ยว
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มชุมชน
และท้องถิ่นให้มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้ยงั่ ยืน
(2) ควรศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
และแก้ไข ให้เกิดการพัฒนา ที่ถูกทิศทางและประสบผลสาเร็ จ

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดี ด้วยความอนุ เคราะห์อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสง
พิกุล ผูอ้ านวยการหลักสู ตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้
กรุ ณาให้คาปรึ กษาแนะนา ข้อคิดเห็นตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ให้ความรู ้และเสนอแนวทางให้การศึกษา
ค้นคว้าด้วยความเอาใจใสอย่างดียิ่งตลอดมา และยังกรุ ณาให้แนวคิดและคาแนะนาเพิ่มเติมจนทาให้งานวิจยั ฉบับ
นี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ กษาศักยภาพของชุ ม ชนคลองบางหลวง เขตภาษี เ จริ ญ
ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์บ นอัต ลัก ษณ์ แ ละวิ ถี ไ ทย 2) เพื่ อ น าเสนอแนวทางการพัฒ นา
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทย ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพ รู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 32 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชนและ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุมชน
คลองบางหลวง มี ศ ักยภาพในการพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์บนอัตลักษณ์ แ ละวิ ถี ไ ทย 2) แนวทาง
การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์บนอัต ลัก ษณ์ แ ละวิ ถี ไ ทย ได้แ ก่ การสร้ า งแบรนด์ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นแบรนด์เชิงสร้างสรรค์ย่อย 4 แบรนด์พร้อมทั้งกลยุทธ์และโครงการเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละ
แบรนด์ไ ด้แ ก่ 1) แบรนด์ที่ 1 แบรนด์ท่ อ งเที่ ย วประวัติ ศ าสตร์ ย อ้ นยุคกรุ ง ธนบุรี เ พื่ อ อนุ รักษ์ป ระวัติ ศ าสตร์
2) แบรนด์ที่ 2 แบรนด์ท่องเที่ยวกรุ งธนบุรีศรี มหานครแห่งวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 3) แบรนด์ที่ 3 แบรนด์
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สัมผัสวิถีชีวิตริ มแม่น้ าลาคลองและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 4) แบรนด์ที่ 4 แบรนด์ยอ้ นร้อยประวัติศาสตร์ราลึก
อดีตกาล “เวนิสตะวันออก” ทั้งนี้ การพัฒนาแบรนด์ท้งั 4 แบรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนคลอง
บางหลวง จะพัฒนาในรู ปแบบของโครงการของแต่ละแบรนด์ซ่ ึงให้ความสาคัญกับการใช้รูปแบบของการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่เน้นการเปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ที่แตกต่างแก่ชีวิตของนักท่องเที่ยว
คาสาคัญ : ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ วิถีไทย แบรนด์

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ประเทศไทยมีจุดประสงค์จะส่ งเสริ มธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วฒั นธรรม โดยการสร้างผลิตภัณฑ์
และบริ การทางการท่องเที่ยวจากการต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสนับสนุ น
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ให้ความสาคัญต่อการพั ฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร์ ท้อ งถิ่ น ต านานความเชื่ อ ศรั ท ธา ศาสนา ความหลากหลายทางชาติ พ นั ธุ์
ความหลากหลายทางธรณี สัณฐาน ความหลากหลายทางชี วภาพของระบบนิ เวศที่แตกต่างในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ มี เรื่ องราวที่ เป็ นเอกลักษณ์ เพื่อให้เกิ ดการคุม้ ครองและปกป้ องทรั พย์สินทางปั ญญา ส่ งเสริ มการขึ้น
ทะเบี ย นและอนุ รัก ษ์จุดหมายปลายทางที่ โ ดดเด่นขึ้น สู่ ก ารเป็ นจุดหมายปลายทางระดับโลก อัน จะนาไปสู่
การยกระดับ ชุ ม ชนขึ้ น เป็ นจุ ด หมายปลายทางระดับ สากลซึ่ งจะมี ก ารท่ อ งเที่ ย วได้ทุ ก ฤดู ก าลตลอดปี
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มี การท่องเที่ ยววิถีชีวิตชุ มชน สัมผัสทุ่ งนาป่ าเขา เยี่ยมชมชาวสวน ชาวไร่ ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ ย ว
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวอาหาร การท่องเที่ยว วิถีวฒั นธรรมและ การท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อรักษาจิตให้มีความสงบ
สุ ข เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็ นฮับ ของการท่องเที่ยววิถีพุทธแห่งโลก กรุ งเทพมหานครเป็ นจุดหมายปลายทางที่
โดดเด่นที่นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลกเดินทางมาเยือนอย่างสม่าเสมอ เปรี ยบเสมือน บ้านที่สองของนักท่องเที่ยว สื บเนื่อง
จากการต้อ นรั บ อย่างอบอุ่ น ฉันท์ญาติ มิ ต ร ความเป็ นกัน เองของคนไทย การน าเสนอวัฒ นธรรมอาหารที่ มี
เอกลัก ษณ์ แ ละรสชาติ ที่ ดึ ง ดู ด การน าพาไปเยี่ ย มเยื อ นเมื อ ง หมู่ บ้า น ชุ ม ชนที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ห ลากหลายด้ว ย
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ระบบนิเวศธรรมชาติที่งดงามและบริ สุทธิ์ การล่องลอยไปตามกระแสสายน้ าแห่งสยาม
ซึ่ งเต็มไปด้วยความร่ มเย็น ความชุ่มชื่น ความสงบสุ ขด้วยการสัมผัสความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้สีเขียวชอุ่ม
สองฝากฝั่งแม่น้ าลาคลอง คลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญเป็ นจุดหมายปลายทาง (Destination) ที่เป็ นลาคลองที่แยก
มาจากแม่น้ าเจ้าพระยาทางฝั่ งขวาของป้ อมวิชัย ประสิ ทธิ์ ไปสิ้ นสุ ดที่ คลองมอญ ตรงข้ามปากคลองชักพระ)
คลองบางกอกใหญ่ มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เป็ นคลองที่กว้างใหญ่กว่าคลองที่อยู่ละแวกใกล้เคียง เพราะ
เป็ นทางออกของแม่น้ าเจ้าพระยาสายเดิ ม โดยในสมัยพระชัยราชาธิ ราช พ.ศ. 2065 โปรดเกล้าให้ขุดคลองลัด
เรี ยกว่า “ลัดบางกอก” ระหว่างคุง้ แม่น้ าที่เคยเป็ นแม่น้ าเจ้าพระยาสายเดิมตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย (ตรงข้าม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) ไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบนั โดยแม่น้ าเจ้าพระยาสายเดิมจะอ้อมเลียว
จากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นคุง้ กว้างมาทะลุออกข้างวัดท้ายตลาด จากปากคลองบางกอกน้อยมาบรรจบ
บริ เวณปากคลองบางกอกใหญ่มีความยาว 6.5 กิโลเมตร ซึ่ งก่อให้เกิดแม่น้ าสายใหม่ข้ ึนตั้งแต่บริ เวณโรงพยาบาล
ศิริราชถึงหน้าวัดอรุ ณราชวราราม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการย่นระยะทางและอานวยความสะดวงให้กบั พ่อค้าและชาวทูต
ชาวตะวัน ตกที่ เ ริ่ ม เข้า มาติ ด ต่ อ ค้า ขายและเจริ ญ สั ม พัน ธไมตรี กับ อาณาจัก รเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ในสมัย นั้น
ส่ วนแม่น้ าเจ้าพระยาสายเดิมก็เล็กลงกลายเป็ นคลอง บางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ ในสมัยสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ นได้ยา้ ยราชสานักมาอยู่ที่กรุ งธนบุรี คลองบางกอกใหญ่จึงกลายมาเป็ นชุมชนของข้าหลวง และทรงโปรด
เกล้าให้ชาวจีนที่ได้เคยช่วยเหลือพระองค์มาตั้งบ้านเรื อนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ จึงเรี ยกกันว่า คลองบางข้าหลวง
หรื อ คลองบางหลวง มาถึงปัจจุบนั ถือเป็ นเส้นทางสัญจร ทางระบายน้ า และยังเป็ นแหลางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่สาคัญอย่างมาก โดยมีศาสนสถานตั้งอยู่อย่างหนาแน่ นทั้งสองฝั่ง วัดและมัสยิดริ มคลองบางกอกใหญ่ ได้แก่
วัดโมลีโลกยาราม วัดหงส์รัตนาราม โบสถ์อิทรสารเพชร วัดสังข์กระจาย วัดประดิษฐาราม วัดเวฤราชิน วัดอินทาราม
วัดราชคฤห์ วัดประดู่ในทรงธรรม วัดนวลนรดิศ วัดปากน้ า วัดคูหาสวรรค์ วัดกัลยาณมิตร วัดวิจิตรการนิ มิต
มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) มัสยิดต้นสน วัดทองศาลางามและวัดกาแพงบางจาก (ซอย เพชรเกษม 20) (ออนไลน์
www.findglocal.com,สื บค้น 25 มีนาคม 2563) ซึ่ งเป็ นเส้นทางการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ที่มีความเป็ นมาตั้งแต่
สมัยอดีตกาล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่ง นับเป็ นโอกาสอันดี
ของประเทศไทยในการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับ
ที่ 12 แต่ ท ว่ าจะมุ่ ง เน้น ที่ การพัฒ นาอย่างรวดเร็ วเกิ น ไปอานน ามาซึ่ ง ค่ านิ ย มที่ สวนกระแสในการด ารงชี วิ ต
เนื่องจากการครอบงาทางความคิดของชาติที่เจริ ญจึงทาให้เกิ ดผลกระทบอย่างรุ นแรง วัฒนธรรมท้องถิ่นอาจกลืน
หายไปกระกอบกับ การขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดรุ นแรง จึงทาให้ทรัพยากรธรรมชาติถูก
นามาใช้อย่างรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ส่งผลเสี ยไว้ให้แก่คนรุ่ นหลังสิ่ งเหล่านี้เป็ นเสมือนการเดินหลงทางในการพัฒนาที่
ไปพบกับความล้มเหลวและไม่ยงั่ ยืน ดังนั้นทุกภาคส่ วนต้องหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาการ ท่องเที่ยวระดับชาติ ในอันที่จะ
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สร้ างสรรค์ปัญ ญาเพื่อ ความ เข้ม แข็ง ของชุ ม ชน ผูว้ ิ จัย จึ งทาการวิ จัยเพื่อ แสวงหาแนวทาง ในการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทย ในย่านคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดงั กล่าว
เป็ นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นในรู ปลักษณ์ของชุมชนโบราณที่มีความเป็ นมาและประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่ สมัย
กรุ งธนบุรี ซึ่งเป็ นรากเหง้าของกรุ งเทพมหานคร ที่มีคุณค่าควรแก่การมาเยือนของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก
ฉะนั้น เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มถู ก น ามาใช้ใ นการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
สร้างสรรค์น้ นั ผูว้ ิจยั มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด
ความแบรนด์ ท างการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งสร้ า งสรรค์จ ากอัต ลัก ษณ์ แ ละวิ ถี ชี วิ ต ของความเป็ นไทยอย่ า งยั่ง ยื น
โดยทาการศึกษาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับเขต เพื่อตอบสนอง การหารายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยว
และการบริ หารทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเกิดความเสี ยหายหรื อผลกระทบให้นอ้ ยที่สุด

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาศัก ยภาพของชุ ม ชนคลองบางหลวง เขตภาษี เ จริ ญ ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทย
2.2 เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทย ชุมชนคลอง
บางหลวง เขตภาษีเจริ ญ

3.ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งขอบเขตการวิจยั ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ผูว้ ิจัยทาการศึ กษาชุ มชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ ทาการตรวจสอบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของพื้นที่ดงั กล่าว และทาการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
(SWOT) ตลอดจนทาการสังเคราะห์ TOWS เพื่อแสวงหา แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ
3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ผวู ้ ิจยั ทาการวิจยั ในชุมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ
3.3 ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญซึ่ งมี
ส่วนได้ส่วนเสี ยกับ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนคลองบางหลวง 4 กลุ่ม รวม 32 คน ดังนี้
3.3.1 ภาครัฐ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากฝ่ ายต่าง ๆ ของพื้นที่ทาการเขตภาษีเจริ ญ หน่วยงานภาครัฐ
และ สถาบันการศึกษาในเขตภาษีเจริ ญ รวม 8 คน
3.3.2 ภาคเอกชน ประกอบด้วย ชมรมผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวเขตภาษีเจริ ญผูป้ ระกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ขับเรื อ เจ้าของภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่พกั โฮมสเตย์รวม 8 คน
3.3.3 ประชาชน ได้แก่ประธานชุมชนหรื อผูแ้ ทนของชุมชนคลองบางหลวง รวม 8 คน
3.3.4 นัก ท่ อ งเที่ ย ว ได้แ ก่ นักท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในเขตคลองบางหลวง
รวม 8 คน
3.4 ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ ิจยั ทาการวิจยั ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
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3.5 กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่ วม (PAR)
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก Key
informant
1.ภาครัฐ
2.ภาคเอกชน
3.ภาคประชาชน
4.นักท่องเที่ยวชาวไทย

เครื่ องมือการวิจัย
1.ศักยภาพการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
-รายงานชุมศึกษา
-รายงานตรวจสอบทรัพยากร
การท่องเที่ยว
-รายงานการวิเคราะห์ SWOT
และ TOWS

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1
1. ศักยภาพการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
-การศึกษาชุมชน
-การตรวจสอบทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
-การวิเคราะห์ SWOT และ
TOWS
-การวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2
2. แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
-Destination Vision
-Destination Brand
-Destination Project

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิ จัย ขอสรุ ปผลเกี่ ย วกับวิ ธี ดาเนิ น การวิจัย ดังนี้ ในการวิ จัยเชิ งปฏิ บัติก ารแบบมี ส่ ว นร่ วม ผูม้ ี ส่ วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนคลองบางหลวง ทั้ง 4 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ ได้ร่วมกันระดมสมองทาการวิจยั
ในการประชุมกลุ่มย่อยและลงความเห็นร่ วมกัน (Consensus) โดยใช้เครื่ องมือ การวิจยั ได้แก่ รายการตรวจสอบ
ชุ ม ชนศึ กษา รายการตรวจสอบทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว รายการวิ เ คราะห์ SWOT และสั ง เคราะห์ TOWS แบบ
ตรวจสอบศักยภาพชุมชนในการเป็ นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ประสบความสาเร็ จ แบบสัมภาษณ์
เชิ งลึก และประชุมกลุ่มย่อย เพื่อศึกษาศักยภาพของคลองบางหลวงในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์
บนอัตลักษณ์วิถี
เมื่อได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาดังกล่าวแล้วที่ประชุมได้อภิปรายระดมสมอง นาข้อมูลของ
วัตถุประสงค์ขอ้ 1 มาแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ของชุมชนคลองบางหลวง โดย
ร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการ ท่องเที่ยวดังกล่าวในอนาคต 5 ปี ในรู ปแบบของการสร้างแบรนด์
ท่องเที่ยวคลองบางหลวง ซึ่ งมีอตั ลักษณ์และวิถีไทยที่มีความเฉพาะ ด้านของพื้นที่ เหมาะสมที่จะนามาสร้างเป็ น
จุดขายที่โดดเด่น (Unique Selling Points: USPs) ในรู ปของแบรนด์ย่อย รวม 4 แบรนด์ ต่อจากนั้นที่หาแนวทาง
ของแผนปฏิบตั ิการของแต่ละแบรนด์ในรู ปแบบโครงการต่าง ๆ ซึ่ งต้อง นามาปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้งั ไว้ในแบรนด์และวิสัยทัศน์ ที่จะนาเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทย
ในชุมชนคลองบางหลวง

5. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1 และข้อ 2 มีดงั นี้
คลองบางหลวง มีศกั ยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทย พื้นที่แห่ง
นี้ เป็ นชุมชนที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถีไทย มหกรรม ประเพณี กิจกรรม
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รู ปแบบต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่น ซึ่งสามารถนามาสร้างเป็ นจุดขายที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวคูแ่ ข่งไม่สามารถเทียบเคียง
ได้ อีกทั้งยัง ตั้งอยู่ในบริ เวณที่ สามารถเข้าถึ งได้โดยสะดวก ทั้งทางบกและทางน้ า โดย Mass Transit จากฝั่ ง
กรุ งเทพมหานคร จากผลการ วิเคราะห์ SWOT และ TOWS จึงสามารถนาจุดแข็งด้านทรัพยากรท่องเที่ยวของ
ชุมชนมาบูรณาการเข้ากับโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกระแสโลก เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ความปรารถนาที่
จะพัฒนาในอนาคตภายภาคหน้าช่ วงเวลา 5 ปี ในรู ปของการสร้ าง แบรนด์ท่องเที่ ยวชุ มชนคลองบางหลวง
เขตภาษีเจริ ญ 4 แบรนด์ พร้อมทั้งนาเสนอโครงการของแผนปฏิบตั ิการของแต่ละแบรนด์ ซึ่ งเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ และวิถีไทย การพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างมีสมดุลอันจะนาไปสู่ การพัฒนาการท่องเที่ ยวที่ยงั่ ยืนของชุ มชนคลองบางหลวง
เขตภาษีเจริ ญ
แบรนด์ท่องเที่ ยวชุ มชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ ประกอบด้วยแบรนด์ย่อย 4 แบรนด์ พร้ อม
โครงการของแผนปฏิบตั ิการดังนี้
แบรนด์ที่ 1 แบรนด์ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ยอ้ นยุคกรุ งธนบุรีเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์ โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาวิจยั ประวัติศาสตร์ สมัยกรุ งธนบุรีและประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น สร้างคู่มือนาเที่ยวย่านประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น สร้างเส้นทางทัวร์ ประวัติศาสตร์ จากป้อมวิชยั ประสิ ทธิ์ ไปสิ้ นสุ ดที่คลองมอญตรงข้ามปากคลองชักพระ
มีความยาว 6 กิโลเมตร เส้นทางทัวร์ ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชไปทรงกูช้ าติให้สยาม เส้นทางทัว ร์
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชจอมทัพเรื อแห่ งสยามในกระบวน พิชัยยุทธ์ทางชลมารคในยุค
กรุ งธนบุรี จัดอบรมมัคคุเทศก์ดา้ นประวัติศาสตร์ สมัยกรุ งธนบุรี สร้างสตอรี่ เรื่ องราวประวัติศาสตร์ ไทยในสมัย
กรุ งธนบุรี
แบรนด์ที่ 2 แบรนด์ท่องเที่ยวกรุ งธนบุรีศรี มหานครแห่ งวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้ างเส้นทางทัวร์ วดั สาคัญชุ มชนคลองบางหลวงตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย
เรื่ องราวการตั้งถิ่ นฐานที่มีท้ งั เรื่ องราวของวิถีชีวิต เชื้ อชาติ ศาสนาที่ แตกต่างกัน และมี การผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมและประเพณี มีท้ งั วัดไทย วัดจีน มัสยิด และศาลเจ้า ฯลฯ ซึ่ งล้วนแต่มีเรื่ องราวที่หลากหลายของชาติ
พันธุ์ที่น่าสนใจ ในปัจจุบนั “คลองบางกอกใหญ่” ถือเป็ นเส้นทางสัญจร ทางระบายน้ า และยังเป็ นแหลางท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่สาคัญอย่างมาก โดยมีศาสนสถานตั้งอยู่อย่างหนาแน่นทั้งสองฝั่ง วัดและมัสยิดริ มคลองบางกอก
ใหญ่ โดยการสร้างเส้นทางวัฒนธรรมท่องเที่ยววัดโบราณในคลองบางหลวง เช่น วัดโมลีโลกยาราม วัดหงส์รัตนา
ราม โบสถ์อิทรสารเพชร วัดสังข์กระจาย วัดประดิษฐาราม วัดเวฤราชิน วัดอินทาราม วัดราชคฤห์ วัดประดู่ในทรง
ธรรม วัดนวลนรดิศ วัดปากน้ า วัดคูหาสวรรค์ วัดกัลยาณมิตร วัดวิจิตรการนิมิต มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) มัสยิด
ต้นสน วัดทองศาลางามและวัดกาแพงบางจาก(ซอย เพชรเกษม 20)
แบรนด์ที่ 3 แบรนด์สัมผัสวิถีชีวิตริ มแม่น้ าลาคลองและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เก็บผักผลไม้ในสวน
ธนบุรี นอนโฮมสเตย์ ช็อปปิ้ งหมู่บา้ นช่าง ตลาดน้ าคลองบางหลวง หัตถกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
มี โครงการตั้งเครื อข่ายและชมรมมัคคุเทศก์นาชมแม่น้ า เที่ ยวสวน พัก โฮมสเตย์ เยี่ยมหมู่บ้านโบราณคลอง
บางหลวง สร้างคู่มือนาเที่ยว ทัวร์ คลอง ทัวร์ สวน ทัวร์ หมู่บา้ นหัตถกรรม สร้างเส้นทางทัวร์ แม่น้ า ลาคลองใน
กรุ งธนบุรี ปรับปรุ งพื้นที่สวนรกร้างให้เป็ นสวนน่ าเที่ยว ส่ งเสริ มการสร้าง โอสเท็ล และธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) จัดทาคู่มือที่พกั รู ปแบบดังกล่าว
แบรนด์ที่ 4 แบรนด์ยอ้ นร้อยประวัติศาสตร์ ราลึกอดีตกาล “เวนิ สตะวันออก” การท่องเที่ยวราลึกย้อน
รอยประวัติศาสตร์ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิ น ซึ่ งพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนที่ได้เคยช่วยเหลือพระองค์
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มาตั้งบ้านเรื อนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ จึงเรี ยกกันว่า คลองบางข้าหลวงหรื อ คลองบางหลวง มาถึงปั จจุบนั
ในสมัยครั้งต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ กรุ งเทพมหานครถูกขนานนามว่า “เวนิสตะวันออก” โดยสมัยนั้นใช้การสัญจร
ทางน้ าเป็ นส่ วนใหญ่ และคลองบางกอกใหญ่ (หรื อคลองบางหลวง) ก็เป็ นเส้นทางสัญจรสาคัญในสมัยนั้น ทั้งยัง
เป็ นที่ต้ งั ชุมชนเก่าแก่ เป็ นที่พานักของบรรดาขุนนาง ผูด้ ี และเศรษฐีในสมัยก่อน ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย
เรื่ องราวการตั้งถิ่ นฐานที่มีท้ งั เรื่ องราวของวิถีชีวิต เชื้ อชาติ ศาสนาที่ แตกต่างกัน และมี การผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมและประเพณี มีท้ งั วัดไทย วัดจีน มัสยิด และศาลเจ้า ฯลฯ ซึ่ งล้วนแต่มีเรื่ องราวที่หลากหลายของชาติ
พันธุ์ที่น่าสนใจ จึงสร้างแบรนด์เส้นทางการราลึกย้อนรอยประวัติศาสตร์ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิ นเพื่อเป็ น
สิ นค้าทางการท่องเที่ยว สร้างอีเว้นท์งานเทศกาลราลึก และสร้างให้เมืองในอดีตกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ดังที่ขาน
นามในสมัยรัตนโกสิ นทร์ว่า “เวนิสตะวันออก”
ในภาพรวมงานวิจยั ครั้งนี้ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ 1 และข้อ 2 ที่ต้งั ไว้ทุกประการ โดยงานวิจยั ได้ศึกษา
ศักยภาพของชุ ม ชนคลองบางหลวง เขตภาษี เ จริ ญ ว่ ามี ศ ักยภาพเพื่ อ พัฒ นาการท่อ งเที่ ย วเชิ งสร้ างสรรค์บน
อัตลักษณ์ และวิถี ไทยและ งานวิจัยได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาดัง กล่ าวในรู ป แบบของแบรนด์ท่ องเที่ ย ว
4 แบรนด์พ ร้ อ มโครงการของแผนปฏิ บัติการเพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายของการพัฒ นาการท่ องเที่ ย วชุ ม ชนคลอง
บางหลวง

6. การอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่ อง “แนวทางการพัฒนารู ปแบบท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ และวิถีไทย ในเขต
คลองภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ” ที่ได้บรรลุเป้ าหมายและสาเร็ จลงนี้ เป็ นแนวทางและรู ปแบบตัวอย่างของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทย ระดับชุมชน ซึ่งแนวทางพัฒนาดังกล่าวคือ โมเดล
ของการพัฒนาธุ รกิจการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Tourism Business Model : CTBM) ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กบั ชุมชนระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ แขวง เขต จังหวัด กลุ่มจังหวัดระดับประเทศ ระดับกลุ่มประเทศ
เช่น อาเซี ยนได้เช่นกัน และเป็ นเป้ าหมายของการวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนารู ปแบบท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์
บนอัตลักษณ์และวิถีไทย ในชุมชนคลองบางหลวง เขตคลองภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ในระดับโครงสร้างลึก
ของการวิจยั จึงเป็ นการสร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CTBM) เพื่อนาเสนอต่อชุมชน
ใด ๆ ในทุกระดับทัว่ ประเทศในการพัฒนาจุดหมายปลายทาง (Destination) ของตนด้วยรู ปแบบ ของการพัฒนา
ธุ รกิจท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์แทนการพัฒนาการท่องเที่ยวในรู ปลักษณ์เดิมเชิ งขนบนิ ยม (Traditional Model)
ที่เคยทากันอยู่ (พยอม ธรรมบุตร, 2560)
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน
และเมื่อได้รับการ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบ “ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” จะเป็ นรู ปแบบ
ของการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน (Creative Community Development) เพราะ CBTM จะเป็ น
ปั จจัยกระตุน้ การพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นเชิง สร้างสรรค์ (Local Creative Industry Development) อันจะนามา
สู่ การพัฒนาเศรษฐกิ จท้องถิ่น ก่ อให้เกิ ดการเพิ่มพูนรายได้ จากการท่องเที่ ยวตามหลักของ Multiplier Effects
(พยอม ธรรมบุตร, 2559) โดยมีการกระจายรายได้ในท้องถิ่น
ผูว้ ิจัยขอนาเสนอรู ปแบบจาลอง (Model) ของการพัฒนาธุ รกิ จท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ ที่ อาจนาไป
ประยุกต์ใช้ได้กบั ชุมชนขนาดใด ๆ โดยสังเขปตามความเหมาะสม ในด้านกระบวนการของการท่องเที่ยวเชิ ง
สร้ า งสรรค์ DMO (Destination Management Organization) หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารการจัด การท่ อ งเที่ ย ว
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ท้องถิ่น จาเป็ นต้องทาวิจยั 2 ขั้นตอน โดยเริ่ มต้นจากการหาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาธุ รกิจท่องเที่ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ โดยศึกษาชุมชน ตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม มหกรรม กิจกรรม และ
บริ การ และทาการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS ของพื้นที่ในการพัฒนา ตลอดจนทาการประเมินศักยภาพของ
พื้ น ที่ โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ วิ จัย ได้แ ก่ ศ ัก ยภาพด้า นคุ ณ ลัก ษณะของจุ ด หมายปลายทางที่ ป ระสบความส าเร็ จ ใน
การพัฒนาเป็ นจุดหมายปลายทางของ การท่องเที่ยวธุ รกิจเชิ งสร้างสรรค์ 10 ประการ (10As) หลังจากประเมิน
ศักยภาพของชุมชน จึงเริ่ มต้นทาการวิจยั ด้านการสร้างแบรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน โดยสร้าง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์จุดหมายปลายทางเชิงสร้างสรรค์ (Creative Brand Image) การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์
(Creative Brand Identity) เพื่ อ น ามาสร้ า งจุ ด ขายที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ดของแบรนด์ (Brand Unique Selling Points:
BUSPs) อัน จะน าไปสู่ การผลิ ตสิ น ค้าและบริ การของการท่อ งเที่ ยวเชิ ง สร้ างสรรค์ (Products and Services of
Creative Business Tourism )
จากการทาวิจัยการท่องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ในชุ มชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ ผูว้ ิจัยได้พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสนใจและต้องการเรี ยนรู ้วิธีปรุ งอาหารไทยที่ได้รับประทาน เช่น อยากรู ้วิธีทาผัด
ไทย ต้ม ย ากุ้ง ส้ ม ต า ท าให้ แ ม่ ค้า ได้อ าชี พ เชิ ง สร้ า งสรรค์ใ หม่ คื อ เป็ นครู ส อนท าอาหาร ( Cooking School)
นักท่องเที่ยวบางท่านตั้งคาถามว่าเส้น ผัดไทยทามาจากอะไร ถัว่ งอกปลูกอย่างไร ฯลฯ คาถามเหล่านั้นแสดงถึง
ความสนใจอยากรู ้อยากเห็นเพิ่มมากขึ้นกว่าเพียงแค่กิน อาหารที่อยูเ่ บื้องหน้า เขาต้องการความรู ้และประสบการณ์
รู ปแบบการออกเดินทางไปท่องเที่ยว “นอกจากข้าว” (Beyond The Plate) เพื่อเรี ยนรู ้ บริ บทวัฒนธรรมอาหาร
ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชผัก สมุนไพรท้องถิ่น ในระบบนิเวศวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ของชุ ม ชนและพื้ น ที่ ๆ นักท่ อ งเที่ ย วได้สัม ผัสในระดับ การมี ส่ วนร่ วมท ากิ จ กรรม พบปะผูค้ น และแม้แ ต่
ร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมกับชุมชนท้องถิ่น ในส่ วนที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านอุปทานของ
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์น้ นั จาเป็ นต้องกาหนดบทบาทความรับผิดชอบของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่ วน
ทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาชน หรื อ แม้แ ต่ นัก ท่องเที่ ย วที่ เกี่ ย วกับปั จจัยด้า นอุ ตสาหกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมของโลก ความโดดเด่ น ของวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ในตัว สิ น ค้า ที่ น าเสนอต่ อ
นักท่องเที่ยว ความโดดเด่นของศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่น ทรัพยากรท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริ การ ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่น ทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่ ตลอดจนการท่องเที่ยวเฉพาะด้าน
รู ปแบบอื่น ๆ ที่มีในจุ ดหมายปลายทางอาทิ เช่น การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ
แพทย์ทางเลือก การท่องเที่ยวธรณี สัณฐาน การท่องเที่ยวมิติจิต วิถีชีวิต เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของการพัฒนาธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์อาจพิจารณาข้อดีที่จบั ต้องได้ (Tangible Benefits) กลุ่มตลาดเป้ าหมาย การสร้างสรรค์
นวัตกรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การสร้างงาน การสร้างแบรนด์ให้ปรากฏแก่
ชาวโลกการส่ งออกสิ นค้าและบริ การ ส่ วนข้อดี ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Benefits) ของธุ รกิ จท่องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ นั้นได้แก่การที่จุดหมายปลายทาง สามารถนาเสนอความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของแบรนด์ของคนต่อ
กลุ่มตลาดเป้าหมาย การสร้างทุนทางสังคมของชุมชน การอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น กระบวนทัศน์ ศรัทธา ความเชื่อ การ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสิ นค้าและบริ การเชิงสร้างสรรค์
ในงานวิจยั นี้ และลงมือสร้างสิ นค้าและบริ การเชิงสร้างสรรค์จากจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของ Destination
(USPs) การพัฒ นาธุ ร กิ จ ท่อ งเที่ ยวเชิ ง สร้ างสรรค์จ าเป็ นต้อ งมี วิสัยทัศน์ร่ วมของ Destination (Shared Vision)
มีการวางแผน ยุทธศาสตร์ ระยะกลางและระยะยาว เป็ นแผนระดับกลุ่มประเทศ เช่น อาเซี ยน ประเทศ ภูมิภาค

1466

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

กลุ่มจังหวัด จังหวัด กลุ่มอบต. กลุ่มหมู่บา้ น และหมู่บา้ นเล็ก ๆ 1 หมู่บา้ น จะเป็ นฐานอยูใ่ นระดับรากหญ้าในเชิง
ปฏิบตั ิการที่จะค้นพบแบรนด์และสิ นค้าและ บริ การเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง และเข้าร่ วมเครื อข่ายสนองนโยบาย
ระดับชาติและนานาชาติ องค์กร UNESCO มีโปรแกมมหานครเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Cities) ซึ่ งเป็ น Cluster
ของมหานครทัว่ โลกที่กาลังนาเสนอความโดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างและ เติบโตไปในจังหวะพลวัตของชีพจร
โลก ในบริ บทมหานครที่มีเสน่ห์แตกต่างกันไปในทัว่ ทุกมุมโลกแต่เชื่อมโยงเป็ นกลุ่มมหานครเชิง สร้างสรรค์ของ
โลก (UNESCO,2006) อนึ่ งการรวมกลุ่มยังอาจมี รูปแบบของการออกแบบเป็ นแบรนด์เส้นทางท่องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism Route) ซึ่ งจะเป็ นการร้อยเรี ยงสิ นค้าและบริ ก าร ตลอดจนประวัติศาสตร์ ตานาน
ท้องถิ่ น วิถีชีวิต ของผูค้ นในเมื อง ในชนบท ด้านศิ ลปะ หัตถกรรม อาหาร นาฏศิ ลป์ การเกษตร การท าไวน์
มหกรรม Event ด้านกี ฬา และดนตรี ฯลฯ ทั้งนี้ เทคนิ คและการออกแบบสิ นค้าและบริ การธุ รกิจท่องเที่ยวเชิ ง
สร้ า งสรรค์จ ะมี พ้ื น ฐานอยู่ บ นหลัก การส าคัญ คื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) และการเติ ม เต็ม ชี วิ ต ด้วย
ประสบการณ์ใหม่ (Experience) ของนักท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Tourists) การสร้างสรรค์สินค้าและ
บริ การดังกล่าวตามหลักการสองประการนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลักที่สาคัญหลัก 2 ข้อ คือ
1. Destination – based สิ น ค้า และบริ ก ารสร้ า งสรรค์จ ะขึ้ น อยู่กับ ทรั พ ยากรที่ โ ดดเด่ น ของจุ ด หมาย
ปลายทาง เช่น ลักษณะธรณี สัณฐานของตัวเมือง ภูมิทศั น์ ภูมิอากาศ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรวัฒนธรรม
วิถีชีวิต ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวเคย ใช้ในเส้นทางทัวร์แบบดั้งเดิมแต่จะต้องมีมุมมองในการจัดให้เป็ นเชิงสร้างสรรค์
โดยมีการมีส่วนร่ วมและส่ งมอบประสบการณ์ใหม่ แก่นักท่องเที่ยวแทนการพาไปดูไปกินไปนอนรู ปแบบเดิม
ของการท่องเที่ยวขนบนิยมที่ทากันอยูใ่ นปัจจุบนั
2. Activity – Based สิ นค้าและบริ การเชิงสร้างสรรค์ จะกระจายอยูต่ ามพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่หลากหลายและ
กว้างขวาง มี การจัดโปรแกมทัวร์ เชิ งสร้างสรรค์ ซึ่ งมีกิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องผูกติดอยู่
เฉพาะพื้นที่แบบการท่องเที่ยว ขนบนิยม รู ปแบบของสิ นค้าและบริ การของธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสรรค์จะแตกต่าง
จากรู ป แบบของสิ น ค้า และบริ การของการ ท่ อ งเที่ ย ววัฒ นธรรมแบบขนบนิ ย มวัต ถุ ที่ ท าอยู่ (Conventional
Tourism) ประการแรก การท่ อ งเที่ ย วทั้ง 2 รู ป แบบนั้น ตั้ง อยู่บ น พื้ น ฐานทรั พ ยากรคนละชุ ด การท่ อ งเที่ ย ว
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมใช้อาคาร สถานที่ ที่มีชื่อเสี ยง มหกรรมที่ยิ่งใหญ่ ต้องมี โบราณสถาน วัด วัง ต้องมีวิถีชีวิตที่
คึกคักในเมืองใหญ่ เช่น Night Market Street Food และมักจะตีกรอบว่าเป็ นการท่องเที่ยวใน ประเทศและเมือง
ใหญ่ที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลก เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน ฯลฯ ในทางตรงกันข้าม Creative Tourism จะให้ ความสาคัญ
กับการมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ ได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการเชิงสร้างสรรค์จนได้รับประสบการณ์ใหม่เพื่อเติมเต็มชีวิต
เช่น นักท่องเที่ยวของชุมชนคลองบางหลวง อาจได้มีโอกาสใช้เวลา 1 ชัว่ โมงที่บา้ นศิลปิ นอยูค่ ลองบางหลวง เป็ น
บ้านไม้โ บราณมี ร้ านกาแฟด้านล่าง ด้านในบ้านมี จัด แสดงของใช้โ บราณ ภาพถ่ าย หุ่ น ละครเล็ก ชมศิ ลปะ
วัฒนธรรมของไทยมาก ๆ ที่หาดูได้ยาก เป็ นประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้มาเที่ยวประเทศไทย Creative Tourism ไม่ได้
ต้องการอาคาร วัด วัง อนุสาวรี ย ์ ใหญ่ โต มรดกโลกของยูเนสโก มหกรรม กีฬา ดนตรี ระดับโลก พื้นที่ของธุรกิจ
ท่ อ งเที่ ย วสร้ างสรรค์คือ พื้น ที่ ใด ๆ ในประเทศเล็ก ๆ ใด ๆ ในทั่ว ทุ กมุ ม โลก ชุ ม ชนทุ ก ชุ ม ชนมี ศกั ยภาพใน
การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่นและเพื่อกระจายรายได้ตลอดจนเพื่อแบ่งปั น
ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่ากับเพื่อนมนุษย์โดยผ่านการทาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อนั จะนาไปสู่ การพัฒนา
ที่ ย งั่ ยื น อย่ า งแท้จ ริ ง ของมนุ ษ ยชาติ กล่ า วโดยสรุ ป งานวิ จัย เรื่ อ ง “แนวทางการพัฒ นารู ป แบบท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทยชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ ” เป็ นคาเชิญชวนหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น
ทุกชุมชนทุกแห่ งหนทัว่ ประเทศไทยให้เริ่ ม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ในรู ปแบบของธุ รกิจท่องเที่ยว
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เชิ งสร้ างสรรค์ (Creative Business Tourism ) อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาชุ มชนไป
พร้อม ๆ กันสู่ความยัง่ ยืนแบบพอเพียง

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 ในแต่ ล ะเขตของกรุ ง เทพมหานครสร้ างแผนยุท ธศาสตร์ เ พื่ อ พัฒ นาธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ของกรุ งเทพมหานครในระยะยาว 10 ปี (2563-2573)
7.1.2 สร้ างแนวทางการตลาดยุค ใหม่ ที่ เ น้น กลุ่ ม ลู กค้าผ่านโซเซี ย ลและการมาสั ม ผัสและเกิ ด
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว
7.1.3 สร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และย้อนร้อยราลึกวัฒนธรรมอันล้ าค่าของไทย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
7.2.1 ควรมี การทาการวิจัยเรื่ อง แนวทางพัฒนาธุ รกิ จท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ในพื้นที่ จุดหมาย
ปลายทางต่าง ๆ ของเมืองรอง เพื่อรองรับ ความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักของประเทศไทย
7.2.2 ควรมี การทาวิจัยเรื่ อง การสร้ างเส้นทาง (Route) ของการท่องเที่ ยว ที่ มีความหลากหลาย
เชื่อมโยงเมืองแห่ งประวัติศาสตร์ และยุคปั จจุบนั อย่างสร้างสรรค์ท้ งั ในเมืองหลักและเมืองรองด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย
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อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี รวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู ้เกี่ยวกับพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานการท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม 1 ท่าน รองประธาน 1 ท่าน เลขานุการ 1 ท่าน ประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน และคณะกรรมการ
5 ท่ าน ร่ วมด้วยนักท่ อ งเที่ ย ว 5 ท่ าน ผลการศึ กษา พบว่ า การท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี บ้านมะขาม จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช มีศกั ยภาพการท่องเที่ยวโดยมีการจัดกิจกรรมที่ดึงการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านให้เข้ามามีบทบาท
ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน นักท่องเที่ยวมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีที่พกั ในรู ปแบบโฮมสเตย์ให้บริ การแก่
นัก ท่ อ งเที่ ย ว รถบริ ก าร ชาวบ้า นที่ ท าหน้า ที่ ใ ห้ ข้อ มู ล แก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละ
ประวัติศาสตร์ ที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในชุมชน มีการบริ การด้านความปลอดภัยที่ตอ้ งมี
การพัฒนาให้เป็ นระบบมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมัน่ แก่นกั ท่องเที่ยว ผลการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP
นวัต วิ ถี บ้า นมะขาม จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช สามารถน าไปต่ อ ยอดความรู ้ ก ารจัดการให้แ ก่ แ ก่ ชุ ม ชนและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งเป็ นต้นแบบชุ มชนท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถีให้ชุมชนอื่น ทั้งชุ มชนบ้านมะขาม
ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนได้ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : ศักยภาพการท่องเที่ยว ศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั มีการท่องเที่ยวหลากหลายรู ปแบบมีความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่ งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ น
การท่องเที่ ยวรู ปแบบหนึ่ งที่ มีความน่ าสนใจ มี การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุ มชน สัมผัสทรั พยากร
ธรรมชาติภายในชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นเครื่ องมือที่ภาครัฐนามาพัฒนาชุมชนจากรากฐาน สร้างความ
ยัง่ ยืนให้กบั ชุมชน เปลี่ยนชุมชนธรรมดาให้กลายเป็ นชุมชนการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน
ซึ่ งจะได้รับความร่ วมมื อจากหน่ วยงานภาครั ฐ หน่ วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้าน ผูน้ าทุกคนในพื้น ที่
ที่เกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวประเภทนี้ตอ้ งมีการคานึงถึงความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม มีกาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทฐานะเป็ นเจ้าของ มีสิทธิ
ในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่ผมู ้ าเยือน (องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน, 2553) ชาวบ้านในชุมชนทุกคนเป็ นเจ้าของทรัพยากรและเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการท่องเที่ยวในชุมชนของ
ตนเอง ตั้งแต่การตัดสิ นใจ การวางแผน การดาเนินงาน จนกระทัง่ ขั้นตอนสุ ดท้าย โดยเน้นให้เกิดความยัง่ ยืนสู่ คน
รุ่ นลูกรุ่ นหลาน และเกิ ดประโยชน์ต่อชุ มชน ตลอดจนคานึ งถึ งความสาคัญของธรรมชาติ เป็ นสาคัญ (พจนา
สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอม, 2556, น. 4-7)
โดยที่ วีระพล ทองมา (2559) ได้อธิบายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็ นการท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยัง่ ยืน
ของสิ่ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ชุมชนเป็ นผูค้ ิด จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็ น
เจ้าของมีสิทธิ ในการให้ความรู ้ในการจัดการชุมชนเพื่อเกิดการเรี ยนรู ้แก่ผมู ้ าเยือน โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้อง
ทางานครอบคลุม 5 ด้านพร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็ น
เจ้า ของและมี ส่ ว นในการจัด การ เป็ นเครื่ องมื อ ในการพัฒ นาชุ ม ชน สอดคล้อ งกับ โครงการหนึ่ งต าบล
หนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP) ซึ่ งกรมพัฒ นาชุ ม ชน มี บ ทบาทในการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาหมู่ บ้า น OTOP เพื่ อ
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การท่ อ งเที่ ย ว โดยมี การส่ งเสริ มให้ชุม ชนร่ วมกัน คิด วิ เ คราะห์แ ละพัฒ นากลไกการบริ หารจัดการกิ จกรรม
การท่องเที่ยวและบริ การ สนับสนุ นให้หมู่บา้ นร่ วมกันพัฒนาแผนธุ รกิจการท่องเที่ ยว ซึ่ งจะส่ งผลให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น หมู่บา้ นมีการพัฒนาขีดความสามารถและเกิดความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานจากรัฐบาล
หน่ วยงานเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลายเป็ นชุมชนท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและมีอตั ลักษณ์
ดึงดูดน่าค้นหา (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561)
การพัฒนาสิ นค้า OTOP ผสมกลมกลืนไปกับการท่องเที่ยวของชุมชนที่แสดงออกถึงความเป็ นอัตลักษณ์
ของชุ ม ชน เป็ นเสน่ ห์ เฉพาะตัวของชุ ม ชนที่ สามารถดึ ง ดู ดนักท่องเที่ ย วให้เ ข้ามาท่อ งเที่ ย วภายในชุ มชนได้
ซึ่ งแนวคิดที่มีการกระจายการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ เมืองรองโดยใช้เสน่ห์วิถีชีวิตและสิ นค้า OTOP ภายใน
ชุมชน มีชื่อโครงการว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวให้
มีความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชน สร้างรายได้ไปสู่ ชุมชน ได้อย่างแท้จริ ง ชาวบ้านในชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ลดความความเหลื่อมล้ าเรื่ องรายได้ของชุมชน ความมีคุณภาพในการจัดการการท่องเที่ยว เล็งเห็น
ถึ ง เสน่ ห์ ข องความเป็ นเมื อ งประวัติ ศาสตร์ แ ละ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มที่ ส วยงามของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
นอกจากนี้ บา้ นมะขาม ยังเป็ นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตน้ แบบ ได้รับคัดเลือกจากภาครัฐเป็ น
ชุมชนที่มีศกั ยภาพ โดยประเมินทั้งจานวนนักท่องเที่ยว ต้นทุนทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม
มีการสนับสนุ นงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจะสร้างความเข้าใจกับคนในชุม ชนให้
เรี ยนรู ้การเป็ นเจ้าบ้านที่ดี โดยการดาเนินการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการเชื่อมโยงเมืองหลัก เมืองรอง
ให้มีการพัฒนาควบคู่กันไป ชุ มชนจึ งต้องมี แนวทางในการอนุ รักษ์แหล่ งท่องเที่ ยวในชุ มชนให้มีค วามอุ ด ม
สมบูรณ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว
ภายในชุ มชนได้ แต่บางส่ วนในการบริ การการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้องมี การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การดู แล
ความปลอดภัยในชุมชน การประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายนอกให้รับรู ้การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ แหล่ งท่อ งเที่ ย วอื่น ๆ ในจัง หวัดนครศรี ธ รรมราชยังมี ก ารดู แ ลส่ ว นนี้ ไม่ ทั่ว ถึ ง จึ งต้องมี
การพัฒ นาเพื่ อ สร้ า งความประทับใจให้ เกิ ด แก่ นัก ท่อ งเที่ ย ว สร้ า งความหลากหลายของกิ จกรรม ความเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน ดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ข้า มาในชุ ม ชน และเผยแพร่ ชุ ม ชนให้ เ ป็ นที่ รู้ จัก มากยิ่ ง ขึ้ น
การท่องเที่ยวของชุมชนมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้ (Saradeeinthailand, 2561)
ดังนั้น การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อทราบ
ถึงศักยภาพการท่องของชุมชนบ้านมะขาม ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน วิถีชีวิต เป็ นต้น โดยมีการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุ มชน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเป็ นต้น แบบของชุ ม ชนอื่ น น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนของตนเอง
การพัฒนาการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขามให้เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัส
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวบ้าน การทากิจกรรมร่ วมกัน รวมทั้งการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชน รวมถึง
การเตรี ยมการดาเนิ นการท่องเที่ยวของกรมพัฒนาชุมชน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
พื้นที่มากยิ่งขึ้น นาไปสู่ความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : ปาริ ฉัตร สิ งห์ศกั ดิ์ตระกูล และพัชริ นทร์ เสริ มการดี
(2556, น. 97-112) ได้เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาและการกาหนดศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ คุณค่า
ของแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกในการเข้าถึง สิ่ งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม ข้อจากัดในการรองรับ
นัก ท่ อ งเที่ ย ว ความมี ชื่ อ เสี ย งในปั จ จุ บัน สอดคล้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย จึ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยว ลดความเหลื่อมล้ าภายใน โดยเอาสิ นค้าโอทอปเป็ นจุดดึงดูด ผสมกลมกลืนไปกับการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่แสดงออกถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่ งแนวคิดที่ใช้เสน่ห์วิถีชีวิติและสิ นค้า OTOP ภายในชุมชน
มีชื่อโครงการว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จึงสรุ ปได้ว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จะเริ่ มจากการคัดเลือกชุมชนหรื อหมู่บา้ นที่มี
ศักยภาพ เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม เน้นคงธรรมชาติไว้เหมือนเดิม ขณะเดียวกันจะสร้าง
ความเข้าใจกับคนในชุมชนให้เรี ยนรู ้การเป็ นเจ้าบ้านที่ดี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโดย
ศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถบี ้านมะขาม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว,
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว, ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก, ด้าน
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว, ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบา้ นมะขาม จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยมี
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิ งลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มี
ส่ วนร่ วม การวิเคราะห์เนื้ อหาของเอกสาร ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการดาเนิ นการ
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม
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4.2 ประชากรและตัวอย่าง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู ้เกี่ยวกับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ งประกอบไปด้ว ย ประธานการท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี บ้า นมะขาม 1 ท่ า น
รองประธาน 1 ท่าน เลขานุ การ 1 ท่าน ประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน และคณะกรรมการ 5 ท่าน ร่ วมด้วยนักท่องเที่ยว
5 ท่าน
4.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยมี
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิ งลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มี
ส่ วนร่ วม การวิเคราะห์เนื้ อหาของเอกสาร ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการดาเนิ นการ
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม มีการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นคาถามเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม ได้แก่ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยว ด้านกิ จกรรมการท่องเที่ ยว ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุมชน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการการสารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางและเป็ นองค์ความรู ้พ้ืนฐาน
ในเบื้องต้นนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาสังเคราะห์รวมกับข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และนโยบายรัฐบาลในด้านการท่องเที่ยว กาหนดกรอบประเด็นในการศึกษา โดยวิธี
สัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม การสนทนา
กลุ่ม นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมภาคสนามมาแจกแจง จัดหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการวิจยั
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ศัก ยภาพการท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี บ้า นมะขาม จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
มี การวิเคราะห์เนื้ อหา การสร้ างข้อสรุ ปแบบอุปนัย การวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลที่ รวบรวมได้
จากการสั ม ภาษณ์ การแบบเจาะลึ ก และการสั ง เกตแบบมี ส่วนร่ วมและไม่ มี ส่วนร่ วม มาใช้ใ นกระบวนการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยดาเนินการร่ วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสาร และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยผ่ า นกระบวนการและวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ด าเนิ น กระบวนการตาม
แนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ รวมทั้งได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล สังเคราะห์ และเขียนรายงานผลแบบพรรณนา
วิเคราะห์ ข้อมูลจากกระบวนการวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อเป็ นแนวทางสาคัญที่จะได้ขอ้ มูลการวิจยั ที่ ถูกต้องใน
เรื่ องของการศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราชต่อไป

5. ผลการวิจัย
จากการประเมิ น ศัก ยภาพการท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี บ้า นมะขาม จัง หวัด นครศรี ธรรมราช
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ซึ่ งประกอบด้วยด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุ มชน
ผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพบว่า
1. ด้า นคุ ณ ค่ า ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พิ จ ารณาจากสภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ว ไปทั้ง ทางกายภาพและภู มิ ทัศน์
โดยทั่วไป พบว่า ภายในชุ มชนมี สภาพพื้นที่ เป็ น ที่ ราบเชิ งภูเขา ประกอบด้วย ภูเขาและป่ าไม้กระจายอยู่ทวั่
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ทั้ง พื้ น ที่ โดยเฉพาะป่ าซึ่ ง มี ความอุ ดมสมบูร ณ์ ค่อนข้างสู งทาให้เป็ นแหล่ งก าเนิ ด ต้นน้ าธรรมชาติ หลายสาย
มีความโดดเด่นทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของคน
ในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เช่น วัดถ้ าพระพุทธ น้ าตกธาราวาริ นทร์ น้ าตกธารทิพย์ ถ้ าน้ าลอด เป็ นต้น
ซึ่ งการดาเนินการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายในชุมชนจะดึงการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนสาหรับดาเนินการ
ท่องเที่ ยว มี การคิดค้น พัฒนาภายในชุ มชน ทั้งทางด้านสิ่ งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมทั้งสิ นค้า
OTOP ของชุ มชนให้มีความเป็ นเอกลักษณ์ จุดเด่นของชุ มชนในการดึ งดู ดนักท่องเที่ ยว อาหารในการน ามา
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็ นอาหารพื้นถิ่นได้ลิ้มลองและมี การลงมื อทา ที่อยู่อาศัยของนักท่องเที่ ยวเป็ นบ้านของ
ชาวบ้านที่พฒั นากลายเป็ นโฮมสเตย์ มีการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางมาท่องเที่ยว เช่น การกรี ดยาง การเก็บผลไม้ เป็ นต้น มีการส่ งเสริ มด้านประเพณี
ของชุมชนโดยการทาบุญตักบาตรตอนเช้าและมีส่วนร่ วมในประเพณี ตามช่วงเวลาที่นกั ท่องเที่ยวมาเยือน มีการจัด
ระเบี ย บสภาพแวดล้อ มของชุ ม ชน รวมถึ ง เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามสะอาด สวยงาม น่ าสนใจ และ
มีความปลอดภัย เนื่องจากจานวนประชากรและจานวนครัวเรื อนน้อย สามารถจัดระเบียบได้ง่ายและไม่มีปัญหา
ขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวในชุ มชน รวมทั้งชุ มชนมีกิจกรรมทาความสะอาดและพัฒนาภูมิทศั น์เป็ นประจาทาให้
สภาพแวดล้อมในชุมชนมี ความสวยงาม ซึ่ งสิ นค้า OTOP ในชุ มชน เช่ น ข้าวไร่ ซ้อมมื อ ทุเรี ยนกวน น้ าผึ้งป่ า
จักสานไม้ไผ่ เป็ นต้น มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณภาพ สะอาด และผลิตภัณฑ์สามารถผลิต
ซ้ าได้ในปริ มาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน มี ช่องทางการตลาดพร้ อมข้อมูลของสิ นค้าภายในชุ มชน ซึ่ งคุณค่า
ของแหล่งท่องเที่ยวบ้านมะขามซึ่ งพัฒนาเป็ นการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม มีความหลากหลายและ
มีความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวภายในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนมากขึ้น
2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พิจารณาจากกิจกรรมที่สะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้ง
แสดงออกถึ ง ประวิ ติ ศ าสตร์ ประเพณี วัฒ นธรรมของชาวบ้า น รวมทั้ง วิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้า นอี ก ด้ว ย พบว่ า
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมกับชาวบ้านในการออกแบบการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างความผูกพันที่ดีระหว่าง
นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชน ทาให้นกั ท่องเที่ยวประทับใจในเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ า กิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการเที่ยวชม เล่นน้ าที่น้ าตกธาราวาริ นทร์ น้ าตกธารทิพย์ การเที่ยวชมถ้ าวังพระยาพิชัย
สงคราม (ถ้ าน้ าลอด) ซึ่งเป็ นตลองที่ใช้แบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครศรี ธรรมราชและจังหวัดตรัง เรี ยกว่า คลองปาง
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเคารพสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจาชุมชน คือ วัดถ้ าพระพุทธ เป็ นวัดที่มีความเก่าแก่มีประวิติศาสตร์
มาอย่างยาวนาน มีกิจกรรมล่องเรื อลอดถ้ า ล่องคลอง สองจังหวัด ซึ่ งนักท่องเที่ยวมีความรู ้สึกสนุ กสนานไปกับ
การล่องเรื อไปตามลาน้ าคลองปาง สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยว เนื่ องจากภายในถ้ าที่มีทางเข้าอยู่ฝั่ง
นครศรี ธรรมราชและทางออกอยูฝ่ ั่งจังหวัดตรัง การชมศิลปะพื้นถิ่น ทั้งงานหัตกรรม เครื่ องจักสาน และการแสดง
มโนราห์ มี จุดชมวิว จุดถ่ายภาพ สร้ างความตื่ นตาตื่ นใจแก่ นักท่องเที่ ยว มี การทาอาหาร ทากิ จกรรมร่ วมกับ
ชาวบ้าน ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวจึงเกิดความสุ ขทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน และมีการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
OTOP จากในชุมชน เพื่อเป็ นของที่ระลึกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก พิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีโครงสร้างพื้นฐานและสาธานู ปโภคมี
ความพร้อมทั้งถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปาการรับรู ้ขอ้ มูลอย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึง ที่พกั แรมรองรับนักท่องเที่ยว
พบว่า ถนนภายในชุมชนส่ วนใหญ่เป็ นถนนลาดยางและคอนกรี ต ระบบไฟฟ้ าเข้าถึงในชุมชน มีระบบประปา
ทุ กบ้าน มี การรั บ รู ้ ข่ าวสารได้อ ย่างรวดเร็ ว การเชื่ อ มโยงเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วกับ ชุ ม ชนอื่ น ในส่ วนของที่ พกั
นักท่องเที่ยว เป็ นรู ปแบบที่พกั แบบโฮมสเตย์ มีการติดต่อประสานงานกับที่พกั ที่เข้าร่ วมโครงการ จัดเตรี ยมที่พกั
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ให้พร้อมสาหรับนักท่องเที่ยว มีการเตรี ยมอาหารสาหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยสภาพโฮมสเตย์โดยทัว่ ไปใน
ชุมชน จะมีการปลูกบ้านแยกห่ างกัน ทาให้มีพ้ืนที่บริ เวณบ้านพอสมควร เหมาะในการทากิจกรรมและพักผ่อน
ซึ่ งบริ เวณบ้า นจะเป็ นสวนสมรมปลู ก พื ช หลายชนิ ด เช่ น ทุ เ รี ยน มั ง คุ ด เงาะ ลองกอง หมาก เป็ นต้น
ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและเก็บผลไม้รับประทานโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทาให้บริ เวณบ้านมีความร่ มรื่ น
อากาศดี ซึ่งโฮมสเตย์มีหลากหลายรู ปแบบรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว มีท้งั แบบริ มน้ าตก ริ มคลอง และ
ในสวน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ตามความพึงพอใจของตนเอง ซึ่ งทางชุมชนมีการพัฒนาความสะดวกใน
ชุมชนอยูเ่ สมอ เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่นกั ท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่
4. ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พิจารณาจากกฎเกณฑ์ ระเบี ยบ หรื อข้อตกลงในการจัดการ
การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ป้ ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ
พบว่า ชุมชนได้ให้ความสาคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภายในชุมชน มีการกาหนด
ข้อตกลงในการเข้ามาท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจระหว่างชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ซึ่ งภายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ป้ ายเตื อนและข้อควรปฏิ บัติสาหรั บนักท่องเที่ ยว แต่ขาดซึ่ งเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว
โดยตรง ซึ่ ง ผูท้ ี่ ทาการดู แ ลนักท่อ งเที่ ย วและสถานที่ ท่องเที่ ยวจึ งเป็ นอาสาสมัครภายในชุ ม ชน ผูท้ ี่ ท าหน้าที่
อาสาสมัครจะได้รับการอบรมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิ นขึ้น มีการจัด
ระเบียบการเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม คานึ งถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
นักท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อม และชุมชน แต่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกธาราวาริ นทร์ น้ าตกธารทิพย์ จะมีเจ้าหน้าที่หน่วย
พิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่าดูแลความปลอดภัยและความเรี ยบร้อยร่ วมกับอาสาสมัครภายในชุมชน แต่ท้งั นี้
ทั้ง นั้ น นอกจากสาอาสาสมัค รแล้ว ยัง มี ช าวบ้า นในบริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ ก ารดู แ ลความปลอดภัย แก่
นักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
5. ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มของชาวบ้า นในชุ ม ชน พิ จ ารณาจากการท างานร่ ว มกัน ระหว่ า งกลุ่ ม ผู ้น า
การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกบั ชาวบ้านในการดาเนินการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม ภาครัฐในการเข้า
มาสนับสนุ นการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายในชุมชน รวมทั้งการติดตามประเมินผล พบว่า ประธานมีความ
ตั้งใจ มุ่งมั่น มี วิสัยทัศน์ที่ดีการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุ มชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของชาวบ้านให้เกิด
รายได้เสริ มเพิ่มขึ้น โดยการกระทาตนเป็ นแบบอย่างให้ชาวบ้านเห็นถึงความตั้งใจในการดาเนิ นการท่องเที่ยว
จนประสบความสาเร็ จในการด าเนิ น การท่องเที่ ย ว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม เมื่ อชาวบ้านเห็ นตัวอย่ างใน
การดาเนิ นการจึงเข้ามามี ส่วนร่ วมในการท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถีบา้ น ซึ่ งชาวบ้านในชุมชนมี ส่วนร่ วมตั้ง แต่
การวิเคราะห์ตดั สิ นใจ วางแผน ดาเนิ นกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลการดาเนินการ โดยใช้เวทีประชุมใน
การดาเนิ นงานทุกเรื่ อง โดยชาวบ้านในชุมชนมีรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งการ
ดาเนิ นการบริ การนักท่องเที่ ย ว จะมี การแบ่งหน้าที่ ความรั บผิดชอบโดยคณะกรรมการจัด การการท่องเที่ ย ว
บางส่ วนสมาชิ กในชุมชนสามารถดาเนินการได้เองภายใต้ขอ้ ตกลงของชุมชน ชาวบ้านทุกคนที่เข้าร่ วมจะผ่าน
การฝึ กอบรมเพื่อสร้างความประทับใจในการบริ การการท่ องเที่ ยวแก่ นักท่องเที่ยว ซึ่ งผูท้ ี่ ทาการฝึ กอบรมแก่
ชาวบ้าน คือ ตัวแทนจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสง ร่ วมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าตก และหน่ วยพิทกั ษ์อุทยานแห่ งชาติเขาปู่ เขาย่า มีการ
ส่ งเสริ มและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม ร่ วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คิดค้นบรรจุ
ภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีความน่าเชื่อถือและดึงดูดนักท่องเที่ยว กรมพัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสงได้มีการส่ งคนเข้ามา
ติ ดตามและประประเมิ นผลการดาเนิ นการท่องเที่ ยวภายในชุ มชนเป็ นระยะ และมี ค ณะกรรมการชุ มชนเป็ น
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ผูต้ ิ ดตามและประเมิ นผลชาวบ้านอี กด้วย กิ จกรรมการท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขามจะมี การจัด การ
โดยกลุ่มผูน้ าและชาวบ้านโดยตรง ได้รับการดูแลและสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งสง เป็ นหลัก

6. อภิปรายผล
จากการศึ กษาศักยภาพการท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. แหล่งท่องเที่ ยวของชุ มชนบ้านมะขามมี ความพร้ อมในการพัฒนาสู่ การท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี
เนื่ องจากชุ มชนมีการท่องเที่ยวที่สะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ ของชุ มชน บอกเล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีความเป็ นมิตรและมีเสน่ห์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชน
ที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่งการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป็ นการท่องเที่ยวที่มีความร่ วมมือ
กันของคนในชุมชน ซึ่งมีความรู ้ ทักษะ และความสามารถ ทาให้ชุมชนมีคนให้ความสนใจและเข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชนมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้เสริ มให้แก่ชาวบ้าน ซึ่ งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนได้มีการทากิจกรรมต่าง ๆ
ร่ วมกับชาวบ้าน มีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนร่ วมกับชาวบ้าน
ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชน เสมือนนักท่องเที่ยวเป็ นส่ วนหนึ่งใน
ชุมชนบ้านมะขาม มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสนุ กสนาน ความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ ยว
ทั้ง การท าอาหารร่ ว มกัน เก็ บ ผลไม้ ฝึ กการท าผลิ ต ภัณ ฑ์ข องชุ ม ชน วิ ธี ก ารรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวสนใจชุมชนแห่ งนี้ ซึ่ งได้รับ
ความร่ วมมือจากนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ในชุมชน การนาเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน
ผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารท้องถิ่น ความเป็ นธรรมชาติ ความสงบของชุมชน ก่อให้เกิดความสวยงามแก่แหล่งเที่ยว
ก่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย
เข้าถึงทุกคนในสังคม ทาให้ขอ้ มูลข่าวสารเผยแพร่ ได้อย่างรวดเร็ ว ทั้งทาแผนการประชาสัมพันธ์ออนไลน์และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ มีป้ายบอกทิศทางในชุมชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เมื่อเข้ามาภายในชุมชน
จึงไม่เกิดความสับสนในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต่าง ๆ หากนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนแล้ว
ทางชุมชนได้มีการดูแลความปลอดภัย ก่อให้เกิดความรู ้สึกปลอดภัยและอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
ปาริ ชาติ วิสุทธิสมาจาร และปาริ ฉตั ร สิ งห์ศกั ดิ์ตระกูล (2558) ศึกษา รู ปแบบการจัดการนันทนาการตามอัตลักษณ์
ภาคใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในป่ าชายเลน พบว่า ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จดั ทากิจกรรมนันทนาการใน
พื้นที่ป่าชายเลน ประกอบไปด้วยกิจกรรมการศึกษาวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ กิจกรรม
การศึกษาระบบนิเวศป่ าชายเลน กิจกรรมฟื้ นฟูระบบนิเวศป่ าชายเลน กิจกรรมหาสัตว์น้ าและทาอาหาร/ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่ น ซึ่ งงานวิจัยนี้ ได้สอดคล้องกับ นพรั ตน์ ศุทธิ ถกล (2555) ศึ กษาเรื่ อง รู ปแบบการจัดการตลาดน้ าเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต้องการสื่ อประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต มีความต้องการอาหารไทยประจาท้องถิ่น เรี ยนรู ้วิธีการทาอาหาร ต้องการเอกสาร
วัฒ นธรรมชุ ม ชน มัค คุ เ ทศน์ ชุ ม ชน และนั่ง เรื อ ชมธรรมชาติ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน โดยเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมวางแผนและติดตามประเมินผลการจัดการท่องเที่ยว มีการเรี ยนรู ้การทาอาชีพในชุมชนและ
พักค้างคืนแบบโฮมสเตย์
2. ศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช จากวัตถุประสงค์ได้เข้า
ไปศึกษา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยว การดาเนินการท่องเที่ยว ของชุมชนบ้านมะขามโดย

1476

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ชุ มชน นาไปสู่ การท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมะขาม ซึ่ งศักยภาพการท่องเที่ยวบ้านมะขาม สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาภายในชุมชนได้ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ที่มีมาอย่างยาวนานของ
ชุมชนทั้งน้ าตกธารทิพย์ วัดถ้ าพระพุทธ เป็ นต้น แต่ยงั ขาดซึ่งเจ้าหน้าที่ประจาในการดูแลสถานที่และนักท่องเที่ยว
ซึ่ งการพัฒนาชุ มชนเป็ นชุ มชนที่มีการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นการ ทาให้
สามารถสร้างเครื อข่ายที่เข้ามาสนับสนุนชุมชน สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนผ่านการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านมะขาม มี การกระจายรายได้ร ะหว่ างกัน การมี ส่วนร่ ว มในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนของตนเอง
เป็ นการสร้ างกระบวนการมี ส่ วนร่ วมระหว่ างชุ ม ชนกับ ส านักงานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอทุ่ ง สง มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช (ไสใหญ่) องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าตก หน่วยพิทกั ษ์
อุทยานแห่ งชาติเขาปู่ เขาย่า ซึ่ งมีส่ว นร่ วมในการประสานงานพัฒนาและสนับสนุ นการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
แผนการพัฒนาการท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถีของชุ มชน เพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว สร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน กระตุน้ เศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น สร้างอาชีพเสริ มในชุมชน ทาให้ลูกหลานกลับมาทางาน
ในชุ มชน ลดการออกนอกพื้นที่ ของคนรุ่ นใหม่ สอดคล้องกับ ปรี ชา คุณแสน (2555) ศึ กษาเรื่ อง การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การดาเนินการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถเสริ มสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในชุมชน สามารถสร้างงานและ
สร้างรายได้แก่ชุมชน แต่ขาดกาลังบุคลากรปฏิบตั ิงานด้านการส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยเฉพาะ เป็ นต้น

7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ทราบถึง
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็ นแบบอย่างการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนอื่น และ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยศักยภาพการท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ทราบถึง
ศักยภาพการท่องเที่ ยวของชุ มชนบ้านมะขามเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ ชุมชนและกรมพัฒนาชุ มชนอาเภอทุ่งสง
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปวางแผนการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม
ให้เป็ นที่ รู้จัก มากยิ่งขึ้น ดึ งดู ดใจนักท่องเที่ ยวให้มาท่องเที่ยวภายในชุ มชน การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีให้มีความยัง่ ยืนต่อไปได้ในอนาคต การหาเครื อข่ายนอกชุมชนในการเข้ามาให้ความช่ วยเหลื อ
การท่องเที่ยวของชุมชน สร้างความมีชื่อเสี ยงและความมีประสิ ทธิภาพของชุมชนยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาความหลากหลายของกิจกรรมที่มีความแปลกใหม่ แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งใหม่ในชุมชนนามาซึ่ งเสน่ห์ของชุมชน ซึ่ งต่อยอดจากการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีการคิดแบบใหม่
สร้างความแปลกใจและเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวเก่าและนักท่องเที่ยวใหม่ให้เข้ามาท่องเที่ยว
ภายในชุมชน นอกเหนื อจากนี้ ควรมีการศึกษารู ปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อทาให้ชุมชนบ้าน
มะขามได้เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้น กลายเป็ นชุมชนที่มีการท่องเที่ยวที่มีความน่ าสนใจหากเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สารวจลักษณะปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ปั จ จัย แรงจู ง ใจในการเลื อ กลงทะเบี ย นเข้าร่ วมโครงการเราเที่ ย วด้วยกัน (2) ศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ด้าน
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ ยวด้วยกัน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยแรงจูงใจใน
การเลือกลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ ยวด้วยกัน ปั จจัย พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ ยว
ด้วยกัน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (4) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ปั จจัย พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายใต้
โครงการเราเที่ ยวด้วยกัน ปั จจัยการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการเราเที่ ย วด้วยกัน ที่ ส่ง ผลต่อความพึงพอใจใน
การลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (5) ศึกษาว่าวิธีการเก็บแบบสารวจออนไลน์ผา่ น Google form จะ
ให้ผลการสารวจเหมือนหรื อแตกต่างจากวิธีการเก็บแบบสารวจโดยการลงพื้นที่ face-to-face surveys โดยรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form 411 ชุด และโดยการลงพื้นที่ 400 ชุด จากนักท่องเที่ยวที่เข้า
ร่ วมโครงการเราเที่ ยวด้วยกัน งานวิจยั นี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน มี การทดสอบความแตกต่ างระหว่ างกลุ่ มประชากรโดยใช้การ วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Anova) และทดสอบสมมติฐานผ่านการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression)
ผลการศึกษาพบว่าเหตุผลหลักที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน คือ สถานที่
ท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลมีความน่าสนใจ และโดยปกติท่องเที่ยวภายในประเทศ
อยูแ่ ล้ว สาหรับเหตุผลหลักที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน อธิบายว่าความยุง่ ยาก
ในการลงทะเบี ย นเข้าร่ วมโครงการเป็ นปั ญ หาที่ ไ ม่ เ ข้า ร่ ว มลงทะเบี ย น นอกจากนี้ จากการศึ ก ษายัง พบว่ า
มีประชาชนจานวนไม่นอ้ ยที่ยงั ไม่รับรู ้ว่ามีโครงการ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจากภาครัฐ คณะผูว้ ิจยั ได้สรุ ปข้อเสนอ
ต่อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันคือ รั ฐบาลควรจัดให้สามารถลงทะเบียนได้โดยสะดวก ผูว้ ิจัยจะ
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เสนอแนะให้กับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการปรั บเปลี่ ยนวิธีการดาเนิ น
โครงการเราเที่ ยวด้วยกัน หรื อ การกาหนดนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ ย วในภายภาคหน้า โดยเกี่ ย วข้องกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียน
เข้าร่ วมโครงการ ปั จจัยพฤติ กรรมการท่องเที่ ยว มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการเราเที่ ยวด้วยกัน
แต่การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการ
คาสาคัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อนโยบายส่งเสริ มการท่องเที่ยว โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ABSTRACT
The purposes of this research were to (1) explore the demographic, consumer motivation under
“We Travel Together” campaign (2) study the influence of demographic, consumer motivation toward tourist
behavior under “We Travel Together” campaign (3) study the influence of demographic, consumer motivation,
and tourist behavior toward decisions to register “We Travel Together” campaign (4) study the influence of
demographic, consumer motivation, tourist behavior, and decisions to register “We Travel Together” campaign
toward satisfaction and (5) investigate the different outcomes by comparing data from online surveys in Google
form and face-to-face surveys. This research used questionnaires to collect from 411 online data by Google form,
and face-to-face surveys 400 samples. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard
deviation. One-Way ANOVA statistic was used to test the variance of the two variables. Multiple Regression was
also used to test the hypothesis.
The results showed that the main reasons to register the “We Travel Together” campaign were
mentioned that domestic attractions, especially marine tourism, were interesting, and they are usually traveling
within the country. The main reasons to not register the “We Travel Together” campaign were the difficulty of
registering for the campaign. However, the study revealed that many people did not know about the government's
tourism promotion policy. The investigators have summarized the proposals to those involved in the project, “We
Travel Together” campaign. It would be better if the government made it easy for registration. The relevant
departments can adopt the findings to adjust “We Travel Together” campaign. This will further contribute to set
up tourism promotion policies in the future which is related to the consumer behavior on traveling within the
country.
The hypothesis test represented that demographic factors, consumer motivation, tourist behavior
influenced decisions to register “We Travel Together” campaign significantly. On the other hand, decisions to
register had no influence on satisfaction under “We Travel Together” campaign.
Keywords: travel behavior, satisfaction towards tourism promotion policy, “We Travel Together” campaign
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ประเทศไทยมีจานวนผูต้ ิดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่มากขึ้น และใน
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 พบผูต้ ิดเชื้อในประเทศ 934 ราย (อ้างอิงจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุ ข)
ทาให้รัฐบาลประกาศพระราชกาหนดภาวะฉุ กเฉิ นทั้งประเทศในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ห้ามเข้าพื้นที่เขต
กาหนดตามคาสั่งผูว้ ่าราชการจังหวัดต่าง ๆ และห้ามบุคคลเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย มีการควบคุมการแพร่
ระบาดในประเทศ มีการงดกิจกรรมรวมคนจานวนมาก ลดการเคลื่อนย้ายคนจานวนมากข้ามจังหวัด ยกเลิกวีซ่า
VOA 18 ประเทศ และฟรี วีซ่า 3 ประเทศ (อ้างอิง ศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด -19) เพื่อควบคุม
การแพร่ ระบาด ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทาให้การท่องเที่ยวในประเทศไทย หยุดชะงัก เป็ นระยะเวลา
กว่า 3 เดือน ณ ปัจจุบนั เริ่ มมีมาตรการคลายการปิ ดเมือง และยกเลิกการห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลา
ที่กาหนด รวมถึงสามารถให้ประชาชนเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ แต่ยงั มีคาสั่งห้ามบุคคลเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ไทย ไม่ ว่าจะทางบก เรื อ อากาศ ยกเว้น บุคคลที่ ไ ด้รั บอนุ ญ าตจากรั ฐ บาล ท าให้ ใ นปั จจุบัน รั ฐ บาลจะต้องมี
โครงการกระตุน้ การท่องเที่ยวในประเทศ จากนักท่องเที่ยวในประเทศ โดยผ่านมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน และ
มาตรการเที่ ยวกาลังใจ โดยมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน เป็ นมาตรการที่เปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปตั้งแต่อายุ 18 ปี
ลงทะเบียนจานวน 5,000,000 สิ ทธิ์ ในส่วนของโรงแรม โดยประชาชนที่ลงทะเบียนจะต้องจ่ายค่าที่พกั ร้อยละ 60
ของราคาที่พกั และรัฐบาลอุดหนุนจ่ายค่าที่พกั ร้อยละ 40 ของราคาที่พกั และไม่เกิน 3,000 บาท รัฐบาลใช้กรอบ
วงเงิ น 20,000 ล้านบาท และ โครงการกาลัง ใจ ใช้กรอบวงเงิ น 2,400 ล้านบาท รวมสองโครงการเป็ นเงิ น
งบประมาณ 22,400 ล้านบาท มีระยะเวลาดาเนินโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง มกราคม (อ้างอิงจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
มีการรายงานเปิ ดเผยถึงจานวนผูล้ งทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา
21.00 น. พบว่ามีจานวน 4.56 ล้านคน และมีการจองสิ ทธิ์ห้องพัก 251,835 สิ ทธิ์ จากวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา
06.00 น. ที่ได้เปิ ดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และให้สามารถใช้สิทธิ์จองห้องพักโดยการ
จองโดยตรงผ่านโรงแรม และผ่าน OTA เฉพาะผูท้ ี่ ผ่านเงื่ อ นไขในวัน ที่ 18 กรกฎาคม 2563 พบว่ าจ านวน
ลงทะเบียน 4.56 ล้านคน จองสิ ทธิ์เพียง 251,835 สิ ทธิ์ จาก 5,000,000 สิ ทธิ์ (อ้างอิงจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา) แม้ว่าจะมี ผูล้ งทะเบียนเกื อบเท่าจานวนสิ ทธิ์ ที่สามารถจองห้องพักได้
แต่จานวนการจองห้องพักอยู่ในระดับที่ต่า อาจแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ความต้องการท่อ งเที่ยวภายในประเทศ
ยังขาดแรงจูงใจจากมาตรการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรื อการที่ราคาห้องพักของโรงแรมที่เข้าร่ วม
โครงการมีราคาสู งกว่าราคาที่ควรจะเป็ น หรื อไม่มีความแตกต่างกันระหว่างราคาของโรงแรมที่พกั ที่ใช้สิทธิ์ เรา
เที่ยวด้วยกันกับราคาที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ ถึงแม้จะผ่านมาเพียง 10 วัน กับการจองสิ ทธิ์ ห้องพักจากระยะเวลาสิ้ นสุ ด
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน วันที่ 31 มกราคม 2564 แต่โครงการเราเที่ยวด้วยกันจะเป็ นการตอบโจทย์ในการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวภายในประเทศ และเหตุใดประชาชนที่ลงทะเบียนหรื อยังไม่ลงทะเบียน ไม่จองสิ ทธิ์ ห้องพัก มีวิธี
หรื อข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนเพื่อเสนอไปยังผูอ้ อกนโยบายดังกล่าวให้เกิ ดประโยชน์ต่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจสู งสุ ด
จากการสุ่ ม ตัว อย่า งประชากรที่ แ ตกต่ า งกัน ของทั้ง 2 วิ ธี คณะผูว้ ิ จัย อยากทราบว่ าการสุ่ มตัวอย่าง
ประชากรจากการลงพื้นที่ ที่ ใช้การศึ กษาแบบเจาะจงและเป็ นวิธีที่ใช้มาอย่างช้านาน กับ วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ประชากรออนไลน์ผ่าน Google form ที่ ไม่ได้เจาะจงผูต้ อบและสามารถเข้าถึ งการตอบได้มากกว่า เหมาะกับ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั จะให้ผลลัพธ์ในการสารวจแตกต่างกันอย่างไร
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจลักษณะปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเข้าร่ วม
โครงการเราเที่ยวด้วยกันของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
2. เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยแรงจูงใจในการเลื อกลงทะเบียนเข้าร่ วม
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
3. เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยแรงจูงใจในการเลื อกลงทะเบียนเข้าร่ วม
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ปั จจัย พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
4. เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยแรงจูงใจในการเลื อกลงทะเบียนเข้าร่ วม
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ปัจจัยการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
5. เพื่ อ ศึ กษาว่ า วิ ธีการเก็บ แบบสารวจออนไลน์ ผ่าน Google form จะให้ ผ ลการสารวจเหมื อ นหรื อ
แตกต่างจากวิธีการเก็บแบบสารวจโดยการลงพื้นที่นอก Google form

3. ทบทวนวรรณกรรม
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา(พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2555, หน้า 24) ทาไมมนุษย์จึงชอบเดินทางท่องเที่ยว มนุษย์
เป็ นสัตว์สังคมและชอบอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน พฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการของมนุษย์ที่พอใจต่อการอยูร่ ่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
สุ เทพ พันประสิ ทธิ์ (เศรษฐศาสตร์ พ้ืนฐานเพื่อ การท่ องเที่ ย ว 2552, หน้า 18-19) ได้อธิ บายเกี่ ย วกับ
อุ ป ทานการท่ อ งเที่ ย วไว้ว่า “ปริ ม าณบริ การของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะเสนอขายย่อ มผัน แปรเป็ น
ภาคเดียวกันกับอัตราค่าบริ การ” และยังมีปัจจัยสาคัญที่เป็ นตัวทาให้อุปทานการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปมีอยู่ 4
ปั จจัยคือ 1) นโยบายของผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว 2) นโยบายของรัฐบาลในการส่ งเสริ มการ 3) ต้นทุนการผลิต
บริ การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4) จานวนผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
กชกร เป้ า สุ ว รรณ และคณะ (2550) ได้ก ล่ า วถึ ง ความหมายของความพึ ง พอใจว่ า เป็ นผลของ
การแสดงออกของทัศนคติ ของบุคคลอีกรู ปแบบหนึ่ ง และเป็ นความรู ้ สึกที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เป็ นไปได้ท้ งั
ทางบวกและทางลบ เมื่อได้สิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการ ก็จะเกิดความรู ้สึกบวก เป็ นความรู ้สึกที่
พึงพอใจ
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4. กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานที่ใช้ ในการวิจัย

(
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ได้กาหนดสมมติฐานของการวิจยั สาหรับปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ไว้ 4 ประเด็น คือ
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ ต่างกัน ส่ งผลต่อ แรงจูงใจใน
การเลือกลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ แรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ต่างกัน
3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ แรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ต่างกัน
4. ลัก ษณะประชากรศาสตร์ แรงจู ง ใจในการเลื อ กลงทะเบี ย นเข้า ร่ ว มโครงการเราเที่ ย วด้ว ยกัน
พฤติกรรมในการท่องเที่ยว และการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ในลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ต่างกัน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รู ปแบบการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิง
ปริ ม าณ (Quantitative Research) เป็ นการศึ กษาเชิ ง สารวจ(Survey Research) โดยมี การใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บข้อมูลจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563 แบ่งเป็ น
การกาหนดกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา (Sample Size) โดยการสารวจ ใช้สูต รค านวณตาม Taro
Yamane ที่ช่วงความเชื่อมัน่ 95% จะมีค่าที่ผิดพลาดจากการคานวณ 0.5 จะได้จานวนตัวอย่าง 400 ชุดตัวอย่างขึ้น
ไป ตัวอย่างประชากรเป็ นประชากรชาวไทย อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ มีความสนใจท่องเที่ ยวภายในประเทศ
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ที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันและไม่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยการศึกษา
2 วิธีที่แตกต่างกันเพื่อหาความแตกต่างผลที่ได้จากการวิจยั แบ่งได้ตามนี้ (1) การสารวจระบบออนไลน์ผ่าน
Google form จานวน 411 ชุด (2) การสารวจโดยการแจกแบบสอบถามลงพื้นที่โดยไม่ผา่ นระบบออนไลน์ จานวน
400 ชุด รวมเป็ นจานวน 811 ชุด
สถิติที่ใช้ ในการวิจัย
ข้อมูลที่ รวบรวมจากการตอบแบบสอบถามทั้งถามออนไลน์ในรู ปแบบ Google form และการตอบ
แบบสอบถามโดยการสุ่ มตัวอย่างประชากรในกรุ งเทพมหานคร ผูกนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS
เพื่อคานวณหาค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนามาแจกแจงความถี่
(Frequency) นามาเสนอผลวิเคราะห์ในรู ปแบบตารางความเรี ยง
สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ ลักษณะการท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์จะทาให้ทราบพฤติกรรมและแรงจูงใจของแต่ละ
กลุ่มมีผลต่อการตัดสิ นใจอย่างไร

6. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ สาหรับผู้ตอบแบบสารวจออนไลน์ ผ่าน Google form
จากกลุ่ ม ตัวอย่าง 411 คน จากการสารวจออนไลน์ ผ่าน Google form โดยเป็ นผูท้ ี่ ต อบแบบสารวจ
เพศหญิงมากที่สุดจานวน 283 คน (ร้อยละ 68.9) และผูท้ ี่ตอบสารวจเพศชายจานวน 128 คน (ร้อยละ 31.1)
เมื่ อพิจารณาจากอายุโดยเรี ยงค่าร้ อยละจากมากไปน้อยพบว่า จานวนผูท้ ี่ ตอบแบบสารวจมากที่สุด
มีจานวน 191 คน (ร้อยละ 46.5) เป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 23 – 34 ปี รองลงมา ผูท้ ี่ตอบแบบสารวจอายุ 35 – 44 ปี
มีจานวน 89 คน (ร้อยละ 21.7) รองลงมา ผูท้ ี่ตอบแบบสอบสารวจอายุ 18 – 22 ปี มีจานวน 87 คน (ร้อยละ 21.2)
รองลงมา ผูท้ ี่ตอบแบบสารวจอายุ 45 – 60 ปี มีจานวน 33 คน (ร้อยละ 8) และอันดับสุ ดท้าย ผูท้ ี่ตอบแบบสารวจ
อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจานวน 11 คน (ร้อยละ 2.7)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ สาหรั บผู้ตอบแบบสารวจลงวิธีการเก็บแบบสารวจโดย
การลงพื้นที่ face-to-face surveys
จากกลุ่ ม ตัวอย่าง 411 คน จากการสารวจออนไลน์ ผ่าน Google form โดยเป็ นผูท้ ี่ ต อบแบบสารวจ
เพศหญิงมากที่สุดจานวน 283 คน (ร้อยละ 68.9) และผูท้ ี่ตอบสารวจเพศชายจานวน 128 คน (ร้อยละ 31.1)
เมื่ อพิจารณาจากอายุโดยเรี ยงค่าร้ อยละจากมากไปน้อยพบว่า จานวนผูท้ ี่ ตอบแบบสารวจมากที่สุด
มีจานวน 191 คน (ร้อยละ 46.5) เป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 23 – 34 ปี รองลงมา ผูท้ ี่ตอบแบบสารวจอายุ 35 – 44 ปี
มีจานวน 89 คน (ร้อยละ 21.7) รองลงมา ผูท้ ี่ตอบแบบสอบสารวจอายุ 18 – 22 ปี มีจานวน 87 คน (ร้อยละ 21.2)
รองลงมา ผูท้ ี่ตอบแบบสารวจอายุ 45 – 60 ปี มีจานวน 33 คน (ร้อยละ 8) และอันดับสุ ดท้าย ผูท้ ี่ตอบแบบสารวจ
อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจานวน 11 คน (ร้อยละ 2.7)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทาไมถึงเลือกลงทะเบียนเข้ าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้ วยกัน สาหรั บผู้ตอบแบบ
สารวจออนไลน์ ผ่าน Google form
จากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form สาหรับผูท้ ี่ตอบว่าลงทะเบียนเข้าร่ วม
โครงการถึงเหตุผลในการเข้าร่ วมโครงการ โดยเรี ยงจากอัตราร้อยละจากมากไปน้อย พบว่า ร้อยละ 52.8 มองว่า
สถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศมีความสนใจ รองลงมา ร้อยละ 21.4 มองว่าปกติท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่แล้ว
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รองลงมา ร้ อยละ 14.8 ต้องการท่องเที่ ยวหลังจากมีมาตรการคลายล็อคดาวน์ และอันดับสุ ดท้าย ร้ อยละ 10.9
มองว่าเพราะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ท าไมถึ ง เลื อ กลงทะเบี ย นเข้ า ร่ วมโครงการเราเที่ ย วด้ ว ยกั น ส าหรั บ ผู้ ต อบ
แบบสารวจวิธีการเก็บแบบสารวจโดยการลงพื้นที่ face-to-face surveys
จากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามโดยการลงพื้นที่นอก Google form สาหรับผูท้ ี่ตอบว่าลงทะเบียน
เข้าร่ วมโครงการถึงเหตุผลในการเข้าร่ วมโครงการ โดยเรี ยงจากอัตราร้อยละจากมากไปน้อย พบว่า ร้อยละ 37.67
มองว่าโดยปกติท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่แล้ว รองลงมา ร้อยละ 23.37 มองว่าเงินอุดหนุนจากรัฐทาให้ส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 22.08 มองว่าต้องการท่องเที่ยวหลังมีมาตรการคลายล็อคดาวน์ และอันดับสุ ดท้าย
ร้อยละ 16.88 มองว่าสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศมีความน่าสนใจ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทาไมถึงไม่ เลือกลงทะเบียนเข้ าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้ วยกัน สาหรับผู้ตอบแบบ
สารวจออนไลน์ ผ่าน Google form
จากกลุ่ ม ตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form สาหรั บ ผูท้ ี่ ตอบว่ าไม่ลงทะเบี ยน
เข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางท่องเที่ยว โดยเรี ยงอัตราร้อยละจากมากไปน้อยพบว่า
ร้อยละ 33.24 อธิบายว่าไม่มีเวลาว่างในการท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 28.03 อธิบายว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ไม่ค่อยดี รองลงมา ร้อ ยละ 24.28 อธิ บายว่ามีความกังวลการแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และ
อันดับสุ ดท้าย ร้อยละ 14.45 อธิบายว่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการท่องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทาไมถึงไม่ เลือกลงทะเบียนเข้ าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้ วยกัน สาหรับผู้ตอบแบบ
สารวจวิธีการเก็บแบบสารวจโดยการลงพื้นที่ face-to-face surveys
จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้ต อบแบบสอบถามผ่ า นโดยการลงพื้ น ที่ น อก Google form ส าหรั บ ผู ้ที่ ต อบว่ า
ไม่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางท่องเที่ยว โดยเรี ยงอัตราร้อยละจากมากไป
น้อยพบว่า ร้อยละ 35.58 อธิบายว่าไม่มีเวลาว่างในการท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 28.83 อธิบายว่าสภาพเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั ไม่ค่อยดี รองลงมา ร้อยละ 19.02 อธิ บายว่ามีความกังวลการแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 และอันดับสุ ดท้าย ร้อยละ 16.57 อธิบายว่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการท่องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่ อโครงการเราเที่ยวด้ วยกัน สาหรั บผู้ตอบแบบสารวจ
ออนไลน์ ผ่าน Google form
จากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form สาหรับผูท้ ี่ตอบว่าลงทะเบียนเข้าร่ วม
โครงการถึงความพึงพอใจต่อโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยเรี ยงอัตราร้อยละจากมากไปน้อย พบว่า ร้อยละ 56.47
มีความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 19.83 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 11.21 มีความพึงพอใจ
มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 6.46 มีความพึงพอใจแย่ และอันดับสุ ดท้ายร้อยละ 6.03 มีความพึงพอใจแย่ที่สุด
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่ อโครงการเราเที่ยวด้ วยกัน สาหรับผู้ตอบแบบสารวจวิธีการ
เก็บแบบสารวจโดยการลงพื้นที่ face-to-face surveys
จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้ต อบแบบสอบถามผ่ า นโดยการลงพื้ น ที่ น อก Google form ส าหรั บ ผู ้ที่ ต อบว่ า
ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการถึงความพึงพอใจต่อโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยเรี ยงอัตราร้อยละจากมากไปน้อย
พบว่า ร้อยละ 54.67 มีความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 26.67 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 12
มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 4 มีความพึงพอใจแย่ที่สุด และอันดับสุ ดท้าย ร้อยละ 2.66 มีความ
พึงพอใจแย่
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ผลการศึกษากลุ่ม Google form พบว่า การทดสอบหลังมาตรการคลายล็อคดาวน์มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จากการทดสอบโดยใช้ค่าทดสอบการแปรปรวนทางเดียว (One Way
Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ .05
นั้นพบว่า P มีค่าเท่ากับ .075 และระดับความเชื่อมัน่ มีค่ามากกว่า .05 จึงทาให้ยอมรับสมมติฐานหลักว่าการรับรู ้
โครงการเราเที่ยวด้วยกันทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการเที่ยวมากขึ้น แต่ถามถึงการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการ
จากการรู ้เกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบว่า ค่า P มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 0.05
ทาให้ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่ได้มีผลทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความ
ต้องการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและอาจแสดงให้เห็นว่าการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ไม่ทาให้
ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการได้อย่างมีนยั สาคัญ
ผลการศึ ก ษากลุ่ ม นอก Google form พบว่ า การทดสอบหลัง มาตรการคลายล็ อ คดาวน์ มี ผ ลกั บ
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จากการทดสอบโดยใช้ค่าทดสอบการแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ
95 หรื อ .05 ดังนั้นพบว่า P มีค่าเท่ากับ .002 และระดับความเชื่ อมัน่ มีค่ามากกว่า .05 จึงทาให้ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก ว่ า การรั บ รู ้ โ ครงการเราเที่ ย วด้ว ยกัน ไม่ ไ ด้ท าให้ ผู ้บ ริ โภคมี ค วามต้อ งการเที่ ย วมากขึ้ น และถามถึ ง
การลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการจากการรู ้เกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบว่า ค่า P มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อย
กว่า ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 0.05 ทาให้ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ไม่ได้มีผลทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากการที่การรับรู ้ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันทาให้
ผูบ้ ริ โภคไม่ตดั สิ นใจเดิ นทางในช่ วงการแพร่ ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 จึ งไม่ทาให้ตัดสิ นใจลงทะเบียน
เข้าร่ วมโครงการ ทาให้ความต้องการท่องเที่ยวไม่มีผลต่อโครงการอย่างมีนยั สาคัญ

7. อภิปรายผล
จากการศึกษาแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบว่ากลุ่มสารวจ
ผ่าน Google form ปั จจัยแรกที่เลือกลงทะเบียน คือ สถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศมีความน่ าสนใจ รองลงมา
โดยปกติเป็ นคนท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่แล้ว ซึ่ งหมายถึงการมีโครงการเราเที่ยวด้วยไม่ได้เป็ นปั จจัยหลักใน
การเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และพบว่ากลุ่มสารวจนอก Google form ปั จจัยแรกที่เลือกลงทะเบียน
คือ โดยปกติเป็ นคนท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่แล้ว รองลงมา ได้รับเงินอุดหนุ นการท่องเที่ ยวจากโครงการ
เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งหมายถึงการมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่ได้เป็ นปัจจัยหลักในการเลือกเดินทางแต่มีส่วนใช้ใน
การตัดสิ นใจของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการลงทะเบียน เราอาจะสรุ ปได้ว่าการมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็ น
การเพิ่มอุปสงค์ในการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) อธิ บายเป็ นการแสดงอุปสงค์ที่แท้จริ ง
(Effective Demand) ได้แก่ผคู ้ นทั้งหลายที่มีการเดินทางท่องเที่ยวจริ งๆ และอุปสงค์ที่ถูกยับยั้งเอาไว้ (Suppressed
Demand) ได้แก่คนส่วนหนึ่งหรื อจานวนหนึ่งที่ยงั ไม่มีการเดินทางมาด้วยเหตุผลอันใดอย่างหนึ่ง
จากการศึกษาแรงจูงใจในการตัดสิ นใจไม่เข้าร่ วมลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบว่ากลุ่มสารวจ
ผ่าน Google form ปั จจัยแรกที่เลือกไม่ลงทะเบียน คือ ความยุ่งยากในการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน รองลงมา เงิ นอุดหนุ นจากโครงการเราเที่ ยวด้วยกันขาดแรงจูงใจต่อ การเข้าร่ วม ซึ่ งหมายถึ ง วิธีใน
การลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันอาจเป็ นอุปสรรค์ต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยว และ พบว่ากลุ่มสารวจ
นอก Google form ปั จจัยแรกที่เลือกไม่ลงทะเบียน คือ ความยุ่งยากในการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยว
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ด้วยกัน รองลงมา สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านสนใจไม่อยูใ่ นรายการเข้าร่ วมโครงการ อาจสรุ ปผลการศึกษา 2 วิธีการ
สารวจมีความเห็นตรงกันปั ญหาหลักในการไม่เข้าร่ วมคือวิธีการลงทะเบียนมีความยุ่งยาก สอดคล้องกับทฤษฎี
หลักการตลาด (วิทวัส รุ่ งเรื องผล, 2558) ที่กล่าว เกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายว่ายังไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างสู งสุ ด
ผลการศึ ก ษากลุ่ ม Google form พบว่ า เป็ นการทดสอบหลัง มาตรการคลายล็ อ คดาวน์ มี ผ ลต่ อ
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จากการทดสอบโดยใช้ค่าทดสอบการแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) พบว่า ค่า P มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า ระดับความเชื่อมัน่
ที่ 0.05 ทาให้ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่ได้มีผลทาให้ผบู ้ ริ โภค
มีความต้องการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและอาจแสดงให้เห็นว่าการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็
ไม่ทาให้ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการได้อย่างมีนยั สาคัญ
ผลการศึ กษากลุ่ ม นอก Google form พบว่ า เป็ นการทดสอบหลังมาตรการคลายล็อ คดาวน์มีผลกับ
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จากการทดสอบโดยใช้ค่าทดสอบการแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) พบว่า ค่า P มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า ระดับความเชื่อมัน่
ที่ 0.05 ทาให้ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่ได้มีผลทาให้ผบู ้ ริ โภค
มี ความต้องการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากการที่ การรั บรู ้ ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันทาให้ผูบ้ ริ โภคไม่ตัดสิ นใจ
เดินทางในช่วงการแพร่ ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 จึงไม่ทาให้ตดั สิ นใจลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการ ทาให้
ความต้องการท่องเที่ยวไม่มีผลต่อโครงการอย่างมีนยั สาคัญ
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียน
เข้าร่ วมโครงการ ปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน แต่การ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการ

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ประเด็นข้ อเสนอที่ 1 รัฐบาลควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ
เราเที่ ยวด้วยกันมากกว่านี้ จากการสารวจพบว่า มี คนประมาณร้ อยละ 30 ไม่ทราบเกี่ ยวกับโครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน
ประเด็นข้ อเสนอที่ 2 ปัญหาหลักของผูต้ อบแบบสารวจทั้ง 2 วิธี คือความยุง่ ยากในการลงทะเบียน ทาให้
ตัดสิ นใจไม่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ผูว้ ิจยั มองว่าการที่ตอ้ งไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เราเที่ยว
ด้วยกัน และการใช้จ่ายหรื อการเช็คอินท์ผา่ นแอปเป๋ าตัง อาจสร้างความยุง่ ยากในการใช้งาน
ประเด็นข้ อเสนอที่ 3 เสนอให้ภาครัฐสร้างแรงจูงใจให้โรงแรมหรื อรี สอร์ ทอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่ วม ให้มี
การเข้าร่ วมมากขึ้น เพื่อสร้างตัวเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเข้าร่ วมลงทะเบียน
ประเด็นข้ อเสนอที่ 4 เสนอให้ผใู ้ ช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพักจากวันที่จองไว้แต่เดิมได้ ภายใต้
สถานการณ์ความไม่แน่นอนประชาชนมีกงั วลจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผูว้ ิจยั มองว่าควรมีการแก้ไขกฎระเบียบ
ข้อนี้ เพื่อสร้างความยืดหยุน่ ในการเดินทางมากขึ้น จะทาให้ผบู ้ ริ โภคกล้าตัดสิ นใจเดินทางมากขึ้น
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8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการทาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผลที่ได้จากการทาวิจยั จะ
เป็ นภาพรวมความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคผ่านกลุ่ มตัวอย่าง ซึ่ ง คณะผูว้ ิ จัย คิดว่ าควรจะมี การศึ กษาเชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) เพราะจะทาให้ได้ผลการศึกษาที่ลงลึกกว่า เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เพื่อศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่อาจไม่ได้เปิ ดเผยผ่านการทาแบบสารวจ
2. ในการทาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) คณะผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า
ควรมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ
การมีนโยบายโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะช่วยภาคการท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจอย่างไร
3. คณะผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชน
ชาวไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจากเกิดวิกฤตการแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

9. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้ งนี้ สาเร็ จได้ด้วยดี ด้วยความกรุ ณาจากผูท้ รงคุณ วุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์
วิ ไ ลวรรณ ทองประยูร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง รองศาสตราจารย์ อุ ไ รวรรณ แย้ม นิ ย ม
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง คุณ ฉวีวรรณ เกิดสุ ข และคุณเกศริ นทร์ ไชยรังษี ซึ่ งทุกท่านได้กรุ ณา
เสี ยสละเวลาอันมีค่า ในการให้คาปรึ กษาและคาแนะนา ช่วยเหลือ ให้การชี้แนะ และสนับสนุนการวิจยั ให้สาเร็ จ
ได้ดว้ ยดีในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ซาบซึ้งในความกรุ ณาของทุกท่าน ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิ พลต่อความไม่พึงพอใจ
ในการใช้บริ การของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและ 2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึก ษาวิจยั
ครั้ งนี้ คื อ ผูโ้ ดยสารชาวต่ า งชาติ ที่ เ คยใช้บ ริ ก ารโดยสารเครื่ อ งบิ น และพื้ น ที่ ข องท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
โดยคณะผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 450 คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Convenient Sampling)
ด้วยวิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Simple Random Sampling) และเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามภาษาอังกฤษมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเชื่ อมัน่ ครอนบัด (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.882
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับ
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านได้แ ก่ Factor Analysis, T-test, และการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลของการวิจยั พบว่าจากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คนพบว่าผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็ น
เพศชายที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานะโสด มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี รายได้ปัจจุบนั มีรายได้ 1,5003,000 ดอลลาร์ ต่อเดือน และมีภูมิลาเนาอยู่ในทวีปเอเชีย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพล
ต่อความไม่พึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย แบ่งปั จจัยที่อาจก่อให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจตามระดับความคิดเห็นของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติออกเป็ น 4 ด้าน เรี ยงตามลาดับความไม่พึงพอใจจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการตรวจคนเข้าเมือง 2) ปัจจัยด้านการตรวจสมัภาระ 3) ปัจจัยด้านเครื่ องแสกน
และวัตถุตอ้ งห้ามและ 4) ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการภายในท่าอากาศยาน ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ความไม่พึงพอใจเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่ออิทธิ พลในการเดินทางมายังประเทศของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ พบว่า
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ผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติไม่พึงพอใจต่อด้านความปลอดภัยจึงเป็ นสาเหตุที่จะส่ งผลต่ออิทธิ พลในการเดินทางเข้า
มายังประเทศไทย
คาสาคัญ: ความไม่พึงพอใจ ความปลอดภัย , ผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ

ABSTRACT
The objectives of the study 1) to fine out the security factors which influence on the foreign passengers’
service dissatisfaction traveling to Thailand at the Suvarnabhumi Airport and 2) to find out the opinion on service
quality to the Suvarnabhumi Airport. A sample was selected from the foreign passengers who have used the
airport’s services - plane service and the airport’s area. The research team has determined a sample group of 450
people. The sample of this research was drawn from the convenient sampling by using a simple random sampling.
The research instrument is the English questionnaire has a Cronbach’s alpha of 0.882 The data analyze by using
descriptive statistics; percentage, mean, S.D. and using statistic; Factor Analysis, T-test, and Multiple Regression
Analysis Statistics.
The findings, from a sample group of 450 people, revealed that most foreign passengers are single males
which their age is between 20-30 years old, holding a bachelor’s degree, earning current income is 1,500-3,000
dollars per month, and live in Asia. The analysis of the security factors which influence on the foreign passengers’
service dissatisfaction traveling to Thailand can be divided into 4 levels of foreign passengers’ dissatisfaction
opinion, ranked from highest to lowest in descending order. It included 1) the immigration factor, 2) the luggage
checked factor, 3) the airport scanner and prohibited goods factor, and 4) the airport management factor,
respectively. The result of dissatisfaction factor analysis, is the factor affecting the influence on traveling to
Thailand of foreign passengers, found that the foreign passengers were not satisfied on the security, so that caused
the influence on traveling to Thailand.
Keywords: Dissatisfaction, Security, Foreign Passengers

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) ถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีการควบคุม
อย่างเคร่ งครัดที่สุด ธุ รกิจการบิน ถือว่าเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในอุตสาหกรรมการบิน โดยประกอบด้วยธุ รกิ จ
บริ การขนส่ งทางอากาศด้วยเครื่ องบิน ทั้งผูโ้ ดยสาร สิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การในรู ปแบบของการให้บริ การ ซึ่ งได้รับความนิยมจากผูใ้ ช้บริ การเป็ นจานวนมาก จากสถิติการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารโดยภาพรวมของประเทศไทยในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2552 – 2561) พบว่ามีจานวนผูโ้ ดยสารเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2.8 เท่า จากปี พ.ศ. 2552 ที่มีจานวนผูโ้ ดยสาร 58 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 162 ล้านคน ในปี พ.ศ.
2561 โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate – CAGR) ของผูโ้ ดยสารทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ
10.8 ต่อปี แบ่งเป็ นการเติ บโตของผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ ยร้ อยละ 10 ต่อปี และอัตราการเติ บโตของ
ผูโ้ ดยสารภายในประเทศเฉลี่ยร้อยละ 11.6 ต่อปี เมื่อพิจารณาสัดส่วนจานวนผูโ้ ดยสารภายในประเทศและระหว่าง
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ประเทศพบว่ามีสัดส่ วนใกล้เคียงกันมากขึ้น ส่ วนการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินมีความสอดคล้องกับการเติบโตของ
จานวนผูโ้ ดยสาร โดยมี จานวนเที่ยวบิ นเพิ่มขึ้นประมาณ 2.6 เท่า จากเดิ มในปี พ.ศ. 2552 ที่ มีจานวน 422,438
เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นเป็ น 1,097,663 เที่ยวบิน คิดเป็ นอัตราการเติบโตของเที่ยวบินทั้งหมดเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 10 เป็ น
การเติบโตของเที่ยวบินระหว่างประเทศร้อยละ 9.3 ต่อปี และเที่ยวบินภายในประเทศร้อยละ 10.7 ต่อปี และเมื่อ
พิจารณาสถิติการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศของประเทศไทยในระหว่าง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552 – 2561) พบว่ามี
การเติบโตไม่มากนัก ส่ วนใหญ่เป็ นการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ซึ่ งมีอตั ราการ
เติบโตของการขนส่ งสิ นค้าเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 3.8 เป็ นการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศคิดเป็ นการเติบโตร้อยละ
4.2 ต่อปี ในขณะที่การขนส่งสิ นค้าภายในประเทศลดลงร้อยละ 0.9 ต่อปี (สานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศ
ไทย, 2561)
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เปิ ดให้การบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง มีท้ งั เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ โดยรับรองนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลก ในแต่ละวันจึงมีจานวนผูโ้ ดยสารทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ างชาติ ที่ ม าใช้บ ริ การท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ เป็ นจานวนมาก ท าให้ บ ริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) (Airport of Thailand – AOT) มีความจาเป็ นในการเตรี ยมนโยบายรักษาความปลอดภัยที่รองรับการก่อ
การร้ายที่เป็ นภัยคุกคามระดับประเทศ ซึ่งการศึกษาข้อมูลดังกล่าวจะนาไปสู่การวางแผนรองรับการก่อการร้ายใน
เขตอากาศยาน และยังสามารถหาข้อบกพร่ อง จุดขัดแย้งของมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นามาตรการระบบรั ก ษาความปลอดภัย ภายในท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
(กันญาภรณ์ ทองดี และคณะ, 2559)
ความพึ ง พอใจเป็ นปั จ จัย ที่ สาคัญ ที่ จ ะท าให้ ผูโ้ ดยสารตัด สิ น ใจในการใช้บ ริ ก ารหรื อ การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว โดย Philip Kotler ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นความรู ้สึกพอใจหรื อผิดหวังของลูกค้าที่มีผล
มาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติทางผลิตภัณฑ์ หรื อการทางานของผลิตภัณฑ์กบั ความ
คาดหวังของลูกค้า ซึ่ งหากพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังการใช้บริ การของผูโ้ ดยสารแล้วว่า เกิดความพึงพอใจ
หรื อไม่พึงพอใจต่อบริ การนั้น ๆ โดยผลจากการใช้บริ การตรงกับความคาดหวังของผูโ้ ดยสารก็จะทาให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริ การ และถ้าผลจากการใช้บริ การเกินความคาดหวังที่ผโู ้ ดยสารตั้งไว้ จะทาให้ผโู ้ ดยสาร
นั้นเกิดความพึงพอใจและอาจจะกลับมาใช้บริ การอีก แต่ถา้ หากผูโ้ ดยสารได้รับบริ การที่ไม่ตรงกับการคาดหวัง
ของผูโ้ ดยสารจะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในการใช้บริ การ (ชญาณิ ศา วงษ์พนั ธุ์, 2560)
ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ ผู ้วิ จัย เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของปั ญ หาในงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ความไม่ พึ ง พอใจต่ อ
ความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารที่เดินทางมายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับจะ
ทาให้สายการบินนาข้อมูลทางด้านความปลอดภัยและผลศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลไปใช้ปรับปรุ งปั ญหาด้านลบให้
ตรงจุด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารและทาให้ผโู ้ ดยสารเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริ การได้
มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัย ทางด้านความปลอดภัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความไม่ พึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร ของ
ผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการบิน
อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) เป็ นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีการควบคุม
อย่างเคร่ ง ครั ด ที่ สุด ซึ่ ง มี ธุร กิ จ การบิ น เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมการบิ น โดยธุ ร กิ จ การบิ น จะ
ประกอบด้วยธุรกิจบริ การขนส่ งทางอากาศด้วยเครื่ องบินทั้งผูโ้ ดยสาร สิ นค้า และไปรษณี ยภัณฑ์ โดยใช้บริ การ
ของท่าอากาศยานและบริ การเครื่ องช่วยในการเดินอากาศมาผลิตเป็ นบริ การขนส่งทางอากาศ
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการบินหรื อการขนส่ งทางอากาศเป็ นการขนส่ง
ประเภทหนึ่งที่ขนส่ งผูโ้ ดยสาร สิ นค้า และไปรษณี ยภัณฑ์ทางอากาศด้วยเครื่ องบิน ซึ่ งมีความเร็ วสู งและสามารถ
เดินทางไปถึ งจุดหมายต่าง ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น เป็ นการคมนาคมที่เชื่ อมโยงและครอบคลุมทุกประเทศใน
โลกไว้ดว้ ยกันไม่ว่าประเทศเหล่านั้นจะมีระยะทางไกลกันเพียงใดก็ตาม ทั้งยังส่ งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
สามารถติดต่อกันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบด้วย
- ธุรกิจการบิน (Airline Business)
- ธุรกิจอากาศยาน (Aircraft Business)
- ธุรกิจท่าอากาศยาน (Airport Business)
- ธุรกิจบริ การเครื่ องช่วยในการเดินอากาศ
3.1.2 ทฤษฎีดา้ นความไม่พึงพอใจ
ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกร (2558) กล่าวว่า หลายองค์กรพยายามที่จะทาเรื่ อง Employee Engagement
เพื่อที่จะรู ้ว่าพนักงานในองค์กรของเรานั้นมีความรู ้สึกผูกพันกับองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยที่ลืมไปว่าก่อนที่
พนักงานจะผูกพันต่อองค์กรนั้น ด้านแรกที่จะต้องผ่านให้ได้ก็คือพนักงานจะต้องมีความพึงพอใจต่อองค์กรก่อน
เมื่อพอใจแล้วก็จะมีแรงจูงใจในการทางาน อยากทางาน และอยากพัฒนาตนเอง จากนั้นจึงค่อยพัฒนาสู่ เรื่ องของ
ความผูกพันต่อองค์กร แค่เพียงเรื่ องของความพึงพอใจของพนักงานก็เป็ นเรื่ องยากที่จะทาให้เกิดขึ้นได้ เพราะ
พนักงานเองก็มีความต้องการที่ หลากหลายแต่ละคนต้องการแตกต่างกันออกไปสิ่ งที่องค์กรจะต้องทาก็คือศึกษา
หาความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีร่วมกันให้เจอก่อนแล้วค่อยสร้างสิ่ งเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อทาให้พนักงานส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการทางาน
ในส่วนของการบอกลูกค้าให้ไปใช้บริ การที่อื่นเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่รุนแรงมาก กล่าวคือ พนักงานที่ไม่
พึ ง พอใจมาก ๆ และถ้า มี โ อกาสที่ ไ ด้พ บปะลู ก ค้า ของบริ ษ ัท ด้ว ยแล้ว ก็ มัก จะไปบอกลู ก ค้า ของบริ ษ ัท ให้
เปลี่ยนแปลงไปใช้สินค้าและบริ การของที่อื่นโดยให้เหตุผลที่ไม่ดีต่าง ๆ นานา
กล่าวโดยสรุ ป ความไม่พึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นกับบุคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่อาจทาให้เกิด
ความไม่ชอบ ไม่สมปรารถนาซึ่ งขึ้นอยู่กบั ความคาดหวังของบุคคลหรื อผูใ้ ช้บริ การนั้น ๆ ว่าตั้งเป้าหมายไว้มาก
น้อยแค่ไหน ดังนั้นคุณภาพในการบริ การสิ นค้า ราคา ปั จจัยภายนอก และปั จจัยส่ วนบุคคล จึ งมี อิทธิ พลต่ อ
ความไม่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การหรื อคนทางาน หากไม่ได้ดงั ที่คาดหวังไว้ ซึ่ งการวิจยั ในครั้งนี้ ตอ้ งการศึกษา
ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศ
ไทย ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ค าตอบที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการศึ กษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้านลบของ
ความปลอดภัยในการเดินทางมายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ องการเปรี ยบเทียบปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจที่มีอิทธิ พลต่อความไม่ปลอดภัย
ระหว่างผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้น (X)
ผู้โดยสาร 4 ทวีป ดังนี้
1. ทวีปอเมริ กา
2. ทวีปยุโรป
3. ทวีปเอเชีย
4. ทวีปออสเตรเลีย

ตัวแปรตาม (Y)
ความไม่ พงึ พอใจในด้ านความปลอดภัยในการเดินทาง
มายังประเทศไทยใน 4 ด้ าน
1. ด้านการตรวจสัมภาระ
2. ด้านการตรวจคนเข้าเมือง
3. ด้านเครื่ องสแกนและวัตถุตอ้ งห้าม
4. ด้านการบริ หารจัดการภายในท่าอากาศยาน
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

กรอบแนวความคิ ด นี้ อ้า งอิ ง มาจาก สมพงษ์ อัศ วริ ยธิ ปั ต (2560) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ทางด้า น
ความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่เดินทางภายในประเทศไทย
3.3 สมมติฐานการวิจัย
3.3.1 ผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติเพศชายและเพศหญิงจะมีระดับความไม่พึงพอใจทางด้านความปลอดภัย
ในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่ไม่แตกต่างกัน
3.3.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย ด้านการตรวจสัมภาระ
ด้านการตรวจคนเข้าเมือง ด้านเครื่ องแสกนและวัตถุตอ้ งห้าม และด้านการบริ หารจัดการภายในท่าอากาศยาน
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่ออิทธิ พลในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริ การหรื อ
เคยใช้บริ การโดยสารเครื่ องบิน เพื่อเดินทางมายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
การเลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่างผูว้ ิ จัย ได้ใ ช้กลุ่ ม ตัวอย่างตามตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane
ที่ความเชื่อมัน่ 0.05 และความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 (อ้างถึงในพรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2554 : 75-77) โดยการ
เลื อ กตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Convenient Sampling) โดยอาศัย การสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ (Simple Random Sampling)
โดยผูว้ ิจัยจะทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายายน พ.ศ. 2563 ในช่ วงเวลา 18. 00 น. – 22. 00 น.
ในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลา 10. 00 น. – 18. 00 น. ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
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4.2 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการสารวจ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
และแบบปลายเปิ ด ประกอบด้ว ยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้โ ดยสารชาวต่ า งชาติ ข้อ มู ล ทางด้า นพฤติ ก รรม
การท่องเที่ยว และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความไม่พึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
โดยทาการสุ่ มแบบบังเอิญจากผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่มาจากทวีปอเมริ กา 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.4 ยุโรป 64
คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2 เอเชีย 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.6 และออสเตรเลีย 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.9 ที่เดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

5. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดความไม่พึงพอใจในด้านความปลอดภัยของการเดิ นทางมายัง
ประเทศไทยของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการตรวจสัมภาระ ปัจจัยด้านการตรวจคน
เข้าเมือง ปัจจัยด้านเครื่ องแสกนและวัตถุตอ้ งห้าม และปัจจัยด้านการบริ หารจัดการภายในท่าอากาศยาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยรวมระดับความไม่พึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่มีต่อความปลอดภัย
ในการเดินทางมายังประเทศไทย
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความไม่ พึงพอใจในด้านความปลอดภัย
ด้านการตรวจสัมภาระ
ด้านการตรวจคนเข้าเมือง
ด้านเครื่ องแสกนและวัตถุตอ้ งห้าม
ด้านการบริ หารจัดการภายในสนามบิน
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
𝐗

2.60
2.91
2.58
2.42
2.65

การแปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า หลังจากที่ผโู ้ ดยสารได้สัมผัสกับบรรยากาศของการใช้บริ การภายในท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิในการเดินทางมายังประเทศไทย แล้วสิ่ งที่ ทาให้ผูโ้ ดยสารเกิ ดความรู ้ สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด คือ
ด้านการตรวจคนเข้าเมือง (̅X = 2.91) รองลงมาคือ ด้านการตรวจสัมภาระ (̅X = 2.60 ด้านเครื่ องแสกนและวัตถุ
ต้องห้าม (X̅ = 2.58) และด้านการบริ หารจัดการภายในท่าอากาศยาน (X̅ = 2.60) ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากการศึกษา ปั จจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิ พลต่อความไม่พึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อภิปรายดังนี้
ปั จ จัย ด้า นที่ ก่ อให้เ กิ ด ความไม่ พึ ง พอใจของผูโ้ ดยสารชาวต่ างชาติ หากพิ จ ารณาหลายด้าน พบว่ า
หลังจากที่ ผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ ที่เดิ นทางเข้ามายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สิ่ งที่ ก่อให้เกิ ด
ความรู ้สึกให้เกิดความรู ้สึกไม่พึงพอใจแก่ผโู ้ ดยสารมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการตรวจคนเข้าเมือง ปัจจัยด้านการ
ตรวจสัมภาระ ปั จจัยด้านเครื่ องสแกนและวัตถุตอ้ งห้าม และปั จจัยด้านการบริ หารจัดการภายในท่าอากาศยาน
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ตามลาดับ โดยทาการสุ่ มแบบบังเอิญจากผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่มาจากทวีปอเมริ กา 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.4
ยุโรป 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2 เอเชีย 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.6 และออสเตรเลีย 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.9
เมื่ อ พิ จ ารณาในข้อ ย่อยของด้านต่ าง ๆ พบว่ า ผูโ้ ดยสารชาวต่ างชาติ หลังจากที่ ม าสั ม ผัสบรรยากาศแล้วเกิ ด
ความรู ้สึกไม่พึงพอใจในปัจจัยด้านการตรวจคนเข้าเมือง คือ มีจานวนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีไม่เพียงพอมาก
ที่สุด รองลงมา ปั จจัยด้านการตรวจสัมภาระ คือ ไม่มีป้ายหรื อสัญลักษณ์ที่แสดงขั้นตอน ณ จุดตรวจที่ชดั เจนและ
เข้าใจง่าย ปัจจัยด้านเครื่ องสแกนและวัตถุตอ้ งห้าม คือ ขั้นตอนการตรวจสอบสิ นค้าต้องห้ามนั้นไม่มีความสะดวก
รวดเร็ วและปลอดภัย และปั จจัยด้านการบริ หารจัดการภายในท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานไม่มีป้ายบอก
เส้นทางการให้บริ การด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน ตามลาดับ ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ มีความไม่พึงพอใจต่อปัจจัยทางด้านความปลอดภัยโดยรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งอธิบายได้ว่าความปลอดภัยเป็ นสิ่ งแรกที่ตอ้ งคานึงถึง (พัชรี อนุสิทธิ์ , 2561)

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
7.1.1 ควรมี ป้ า ยหรื อ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ แ สดงขั้น ตอน ณ จุ ด ตรวจที่ ชัด เจนและเข้า ใจง่ า ย เพื่ อ เป็ น
การอานวยความสะดวก
7.1.2 ควรมีจานวนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอต่อจานวนผูโ้ ดยสาร เพื่อลดการแออัดของ
ผูโ้ ดยสาร ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง
7.1.3 การตรวจสอบสิ นค้าต้องห้ามนั้นควรมีความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย เพื่อเป็ นการลด
การแออัด ณ จุดตรวจค้นท่าอากาศยาน
7.1.4 ท่าอากาศยานควรมีป้ายบอกเส้นทางการให้บริ การด้านความปลอดภัยที่ชดั เจน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
7.2.1 ให้ทาการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ โดยการลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่จริ งกับท่าอากาศยาน
อื่นๆ และช่วงมีเวลาที่ยาวขึ้น เพื่อเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะทาให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู ้
เรื่ องปั จจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิ พลต่อความไม่พึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่กว้างขวางขึ้นต่อไป
7.2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาอยู่น้ ี เพื่อ นาผลที่
ได้มาปรับปรุ งและพัฒนาการบริ การด้านความปลอดภัยให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิ จัย ขอขอบคุณ อาจารย์ชญานิ ศา วงศ์พนั ธุ์ สานักงานการบิ น พลเรื อ นแห่ งประเทศไทยตลอดจน
ผูเ้ ชี่ยวชาญและ ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการตรวจหาคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั
และได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขงานวิจยั จนมีความสมบูรณ์มากที่สุด
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สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรื อสาราญ
E-mail : tapple1805@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ในจังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา และ 2) เพื่ อศึ กษาการจัดการท่ องเที่ ยววิ ถี ฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุ ธยา เป็ นการวิ จัย
เชิ งคุ ณภาพ เก็บรวบรวมข้อมู ลจาก กลุ่ มตัวอย่าง ผูท้ ี่ มี ส่วนสาคัญในการจัดการท่ องเที่ ยววิ ถี ฮาลาล ในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด เป็ นผูป้ ระกอบอาชี พ/ปฏิบตั ิหน้าที่/
มีความชานาญในด้านการท่องเที่ยว วิถีฮาลาล ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จาแนก เป็ น 5 กลุ่ม รวม 25 คน ได้แก่ กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจนาเที่ยว จานวน 5 คน กลุ่มผูป้ ระกอบการสถานที่พกั แรม จานวน 5 คน กลุ่มผูป้ ระกอบการร้านอาหาร จานวน 5
คน กลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจขนส่ ง จานวน 5 คน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว
จานวน 5 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาในด้านสถานที่พกั แรม
ควรมีการแบ่งแยกชั้นห้องพักหรื อพื้นที่สาหรับทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานที่พกั แรม โดยมีสัญลักษณ์บอกทิศ
ในการทาละหมาดและทิศในการประกอบศาสนกิจ จัดให้มีสถานที่การทาละหมาดอย่างเหมาสม พร้อมทั้งไม่มี
สถานเริ งรมย์และสถานที่เล่นการพนันภายในที่พกั แรม และไม่มีการตกแต่งด้วยประติมากรรมคล้ายหรื อเหมือน
มนุษย์ภายในโรงแรมที่พกั สถานที่พกั แรมต้องได้มีการจัดการด้านมาตรฐานตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
ด้านอาหารจะให้บริ การเฉพาะอาหารและเครื่ องดื่มฮาลาลที่ผา่ นกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
รวมทั้งวิธีการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุ งอาหาร กรรมวิธีการปรุ งอาหารจะต้องเป็ นไปตามหลัก
ฮาลาล นอกจากนี้ภายในร้านอาหารยังต้องไม่มีการจาหน่ ายเครื่ องดื่มหรื อของมึนเมา และพนักงานที่ให้บริ การ
ภายในร้านต้องเป็ นชาวมุสลิมที่เข้าใจในข้อปฏิบตั ิของชาวมุสลิมด้วยกันเป็ นอย่างดี ด้านการขนส่ ง ควรมีการจัด
เครื่ องบินและรถยนต์โดยสารให้เป็ นไปตามมาตรฐานฮาลาล โดยมีการอานวยความสะดวกต้องแต่ตน้ ทางจนถึง
ไปทาง รวมทั้งบริ การอื่น ๆ ที่ไม่ขดั ต่อหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม และควรมีการกาหนดมาตรฐานการจัดการ
ด้านการขนส่งให้เป็ นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม และด้านแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการจัดแยกประเภทการ
ให้บริ การนักท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจนในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวมุสลิม จะเดินทางไปและควรมีเครื่ องหมายฮา
ลาลเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความมัน่ ใจในการท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ
คาสาคัญ : การจัดการท่องเที่ยว, ฮาลาล, จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ABSTRACT
This research has reasons 1) to study problems and loopholes in halal justice management in Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province and 2) to study halal lifestyle management in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
Having an important part in managing halal in the provinces by using a randomly selected method in accordance
with the specified procedure, being a professional / working person / with expertise in Halal tourism for at least
3 years The community consists of 5 groups, including 25 people, including a group of business entrepreneurs, a
space of 5 people, a group of residential entrepreneurs, 5 people, a group of 5 restaurant entrepreneurs, a group
of 5 people for transportation, and a government sector. The state that oversees the tourist attractions, totaling 5
people by applying in-depth principles and communicating information (Content analysis)
The research results were found that Halal Tourism Management in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
In terms of accommodation, rooms should be divided into floors or areas for activities within the accommodation.
With symbols indicating the direction of prayer and the direction of religious practice Provide a place for proper
prayer And there are no entertainment and gambling venues within the lodgings And there is no decoration with
sculptures like or like humans in the hotel accommodation. Accommodation must be managed in accordance with
Islamic food standards. Only halal food and beverages that have been processed in accordance with Islam.
Including methods of procuring raw materials and equipment used in cooking The cooking process must be in
accordance with Halal principles. In addition, in the restaurant there is no selling drinks or intoxicants. And the
staff serving in the store must be Muslims who understand the Muslim practices well, in terms of transportation,
planes and passenger cars should be arranged in accordance with Halal standards. With facilitation must be from
the origin to the direction As well as other services that are not contrary to the doctrine of Islam. And the
transportation management standard should be established to be acceptable to Muslim tourists. And the tourist
attractions There should be a clearly classified classification of tourist services in each tourist destination that
Muslims will travel to and should be marked with a halal mark in order to give tourists confidence in tourism in
various places
Keywords : Tourism management, Halal, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

1. ที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ฮ าลาลเป็ นการจัด การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ เ พื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิ ม ซึ่ งประเทศที่มีการจัดการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและเอื้อต่อนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
มากที่สุด จากการจัดอันดับของบริ ษทั เครสเซนต์ เรทติง (Crescent rating) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบฮา
ลาล (Institute of Asian Studies Chulalongkorn University, 2015, online) คือ ประเทศมาเลเซี ย รองลงมาคือ ตุรกี
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามลาดับ ส่ วนเฉพาะในกลุ่มประเทศนอกองค์การ ความร่ วมมืออิสลามได้ดีที่สุดคือ
ประเทศสิ งคโปร์ รองลงมาคือ ประเทศไทย และประเทศอังกฤษ ตามลาดับ ด้านประเทศไทยขยับขึ้นสองอันดับ
มาอยู่ที่ อ ัน ดับ ที่ 16 ในการส ารวจทั้ง สิ้ น 130 ประเทศ และอยู่ใ นอัน ดับที่ 2 ของกลุ่ ม ประเทศที่ ไ ม่ ไ ช่ มุสลิ ม
สื บเนื่องจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่พยายามเพิ่มจานวนร้านอาหาร
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ฮาลาล และส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นประเทศจุดหมายปลายทางที่เป็ นที่รู้จกั ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
โดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม คือแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่
กรุ งเทพมหานคร และพระนครศรี อยุธยา
สาหรับการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ปั จจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทาง
มาท่องเที่ ยว จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ใน 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย นักท่องเที่ ยวไทยมุ สลิ ม นักท่องเที่ ยว
ชาวมุ สลิ ม อาเซี ย น และนัก ท่ อ งเที่ ย วมุ ส ลิ ม ตะวัน ออกกลาง โดยเหตุ ผ ลส าคัญ ของทั้ง มุ ส ลิ ม ชาว ไทยและ
ชาวต่างชาติในการเลือกเดินทาง มาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เนื่ องจากอยู่ใกล้กบั กรุ งเทพมหานคร
ใกล้ ส นามบิ น การเดิ น ทางสะดวกไม่ ว่ า จะทางรถไฟ รถโดยสารป ระจ าทาง ด้ ว ยชื่ อ เสี ย งของจัง หวัด
พระนครศรี อ ยุธยาและแหล่ ง ท่อ งเที่ ย ว มี ค วามหลากหลาย กิ จ กรรมที่ นักท่ องเที่ ย วชาวมุ สลิ ม นิ ย มเดิ นทาง
ท่ อ งเที่ ย ว ได้แ ก่ การช้ อ ปปิ้ ง การกิ น อาหาร การท ากิ จ กรรมทางศาสนา และวัฒ นธรรม ประเพณี ที่ มี
ความหลากหลายทางเชื่ อชาติและศาสนา (Nilawan & Others, 2016, p.44) ซึ่ งจังหวัดพระนครศรี อยุธยายังขาด
การเตรี ยมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวฮาลาล อย่างไรก็ตามจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ควรมี การเตรี ยมความพร้ อ มเพื่อรองรั บ การขยายตัวของการท่อ งเที่ ย ววิ ถี ฮาลาล ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการเพิ่ ม
ความหลากหลายในเรื่ องแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็ นการสนองนโนบาย ของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทย
ก้าวขึ้นเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ในภูมิภาคอาเซียน
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาตามที่ได้กล่าวข้างต้นทาให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจศึกษา
การจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ว่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีการจัดการการจัดการ
ท่องเที่ ยววิถี ฮาลาลอย่างไร จึ งทาให้สามารถอานวยความสะดวกและดาเนิ นการ ตามหลักปฏิ บัติของศาสนา
อิสลาม จนเป็ นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการศึกษา การจัดการท่องเที่ยววิถี
ฮาลาล จังหวัดพระนครสรี อยุธยา จะสามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปปรับใช้ในการเตรี ยมความพร้อม เพื่อรองรับ
การขยายตัวของการท่องเที่ยววิถีชาวฮาลาลในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการการท่ องเที่ยว
วิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการการท่ องเที่ยววิถฮี าลาลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. การจัดการด้านที่พกั แรม
2. การจัดการด้านอาหาร
3.การจัดการด้านการขนส่ง
4. การจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการจัดการการท่ องเที่ยว
วิถีฮาลาลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
4.1 ประชากร คือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเที่ยว ผูป้ ระกอบการสถานที่พกั แรม ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนส่ง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว
4.2 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
4.2.1 เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพ/ปฏิบตั ิหน้าที่/มีความชานาญในด้านการท่องเที่ยววิถีฮาลาลไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี
4.2.2 เป็ นผูท้ ี่มีส่วนสาคัญในการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยใช้วิธีเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด จาแนก เป็ น 5 กลุ่ม รวม 25 คน ได้แก่ กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยว
จานวน 5 คน กลุ่มผูป้ ระกอบการสถานที่ พกั แรม จานวน 5 คน กลุ่มผูป้ ระกอบการร้ านอาหาร จานวน 5 คน กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนส่ ง จานวน 5 คน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว จานวน 5
คน
4.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบเชิ งลึก (In-depth interview) โดยมีแนว
คาถามแบบไม่มีโครงสร้าง กาหนดประเด็นสาคัญโดยมีขอ้ คาถามเกี่ ยวกับการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านสถานที่พกั แรม การจัดการด้านอาหาร การจัดการด้านการขนส่ ง และ
การจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน
3 ท่าน และได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรี ยบร้อย
4.4 การเก็บรวมรวบข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจาแนกตามกลุ่มได้ครบ
ตามจานวน ทั้งหมด 5 กลุ่ม รวม 25 คน
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4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาล
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่บนั ทึกไว้ในแบบสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis)

5. สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า
นอกจากการจัดการท่ องเที่ ยววิ ถี ฮาลาลที่ สามารถจัดการการท่ องเที่ ยวเพื่ อตอบสนองความต้องการและอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมได้ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และเป็ นไปตามมาตรฐาน
ฮาลาล ยังมีขอ้ ค้นพบว่า การจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในส่ วนที่นอกเหนือไปจากองค์กร
หรื อพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยายังมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของชาวมุสลิมที่จะต้อง
เร่ งแก้ไขปรับปรุ ง ดังนี้
1.1 ด้านสถานที่พกั แรม พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีครัวฮาลาล และบุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และขนบธรรมเนียมประเพณี ของมุสลิม ถึงแม้ว่า จังหวัดอยุธยาจะมีชุมชนชาว
มุสลิมอยูเ่ ยอะก็ตามแต่ยงั ขาดการจัดการสถานที่พกั แรมสาหรับชาวมุสลิมโดยตรง
1.2 ด้านอาหาร พบว่า ร้านอาหารฮาลาลขนาดใหญ่มีจานวนน้อย ส่ วนใหญ่เป็ นร้านอาหารขนาด
เล็กที่อยูใ่ นแหล่งชุมชนชาวมุสลิมเท่านั้น รวมถึงขาดแคลนบุคลากรในการทาอาหารฮาลาล คือ พ่อครัวและผูช้ ่วย
พ่ อ ครั วที่ เ ป็ นชาวมุ สลิ ม ท าให้ มี ฉ ะเพาะบางพื้ น ที่ ที่ อยู่ใ กล้แหล่ งชาวมุ ส ลิ ม เท่า นั้นที่ จะมี ร้ า นอาหารฮาลาล
โดยทัว่ ไปในการทาครัวฮาลาลจะมีตน้ ทุนสู ง ทั้งในส่ วนของพื้นที่ให้บริ การ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์การทาน
อาหาร ซึ่ งร้านอาหารมุสลิมไม่มีตรารับรองฮาลาล เนื่องจากร้านค้าเน้นการให้บริ การคนในพื้นที่เป็ นหลักจึงไม่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมากได้ และร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาวมุสลิม จึง
ไม่ทราบวิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
1.3 ด้านการขนส่ ง พบว่า ไม่มีการให้บริ การทางสายการบิน และไม่มีรถโดยสารที่ให้บริ การฉะเพาะฮา
ลาลเช่นกัน ในพระนครศรี อยุธยา ยกเว้นจะเช่าเหมาลาจากสนามบิน
1.4 ด้านแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ไม่มีสถานที่ทาน้ าละหมาด ส่ วนใหญ่มีเฉพาะห้องละหมาดเพียง
อย่างเดี ยว ห้องน้ ามี ความพร้ อมเฉพาะสถานที่ ท่องเที่ ยวหลักๆสาคัญเท่านั้นที่ เป็ นที่ นิยม โดยไม่มีการจากัด
นักท่องเที่ยวในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ ยวต่าง ๆ ทาให้แหล่งท่องเที่ ยวบอบช้ าถึ งแม้จะเป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวทาง
ประวัติ และการให้บริ การไม่ทวั่ ถึงในการดูแลของเจ้าหน้าที่ ร่ วมถึงป้ ายบอกทางในแหล่งท่องเที่ยวไม่ชดั เจนและ
ส่วนใหญ่เป็ นภาษาไทย มีบางส่วนที่เป็ นภาษาไทย-อังกฤษ-จีน แต่ไม่มีภาษาอาราบิก รวมถึงไม่มีป้ายบอกทางไป
สถานที่ละหมาด หรื อทางไปมัสยิดในพื้นที่อย่างชัดเจน
2. ผลการวิจยั การจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในแต่ละด้านมีดงั นี้
2.1 ด้านสถานที่พกั แรม มีการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ดังนี้
2.1.1 ต้องมีการแบ่งแยกชั้นห้องพักระหว่างชาย-หญิง ที่เดินทางมาพักคนเดียว
2.1.2 ต้องมีการออกแบบห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลี้ยง แยกระหว่างชาย-หญิง ที่มิใช่
เป็ นสามี ภรรยากันมิให้อยูร่ ่ วมกัน
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2.1.3 ต้องมี สัญลักษณ์ บอกทิ ศละหมาด และทิ ศในการปฏิ บัติ ศาสนกิ จของศาสนาอิ สลามที่
นอกจากการละหมาด รวมถึงการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน เช่น การนอน การเข้าห้องสุ ขา ซึ่ งชาวมุสลิมจะต้องหันหน้า
ไปทาง ทิศกิบลัต ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของมัสยิดอัลหะรอม
2.1.4 ต้องไม่มีสถานเริ งรมย์ในโรงแรมที่พกั
2.1.5 ต้องไม่มีสถานที่การพนันในโรงแรมที่พกั
2.1.6 ต้องไม่มีการออกแบบประติมากรรมในการตกแต่งภายในโรงแรมที่มีลกั ษณะคล้ายหรื อ
เหมือนมนุษย์
2.1.7 ต้องมีการแยกสิ่ งอานวยความสะดวกภายในโรงแรมระหว่างชาย-หญิง เช่น สระว่ายน้ า สปา
ฟิ ตเนส
2.1.8 ในช่วงเดือนรอมฎอน มีบริ การอาหารก่อนพระอาทิตย์ข้ นึ และหลังพระอาทิตย์ตก
2.2 ด้านอาหาร มีการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ดังนี้
2.2.1 ร้ านอาหารต้องไม่บริ การสิ่ งที่มีแอลกอฮอล์ เนื่ องจากศาสนาอิสลามห้ามมิ ให้มุสลิม
ดื่มเครื่ องดื่มมึนเมาและเครื่ องดื่มทุกชนิดที่มีแอลกอฮอล์
2.2.2 ร้านอาหารต้องบริ การเฉพาะอาหารและเครื่ องดื่มฮาลาล ที่มีกระบวนการผลิตถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลามปราศจากสิ่ งปนเปื้ อน
2.2.3 ร้านอาหารต้องมี อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลต้องไม่ปนเปื้ อนกับสิ่ งที่ ไม่ใ ช่
ฮาลาล
2.2.4 ร้านอาหารต้องมีสถานที่ปรุ งอาหารต้องจัดแยกเป็ นสัดส่ วนเฉพาะฮาลาล หรื อหากเป็ น
สถานที่ที่เคยใช้ปรุ งอาหารทัว่ ไปมาก่อนต้องมีการล้างเครื่ องครัวนั้นด้วยนาดิน (เป็ นการชาระล้างสิ่ งสกปรกทาง
ศาสนาอิสลาม เรี ยกว่า นญิส)
2.2.5 ร้านอาหารต้องไม่มีการนาสิ่ งที่ไม่ใช่อาหารฮาลาลเข้าไปในครัวฮาลาลอย่างเด็ดขาด
2.2.6 ร้านอาหารต้องไม่มีการนาสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในบริ เวณสถานที่รับประทานอาหาร
2.2.7 ร้านอาหารต้องมีวตั ถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารฮาลาลคัดเลือกมาจากแหล่งที่เชื่อถือ
ได้ว่ามีกรรมวิธีเป็ นไปตามหลักฮาลาล เช่น เนื้อสัตว์ กรรมวิธีการเชือดต้องเป็ นไปตามหลักฮาลาล และต้องเป็ น
เนื้อสัตว์ที่ศาสนาอิสลามอนุมตั ิเท่านั้น
2.2.8 ร้านอาหารต้องใช้เนื้อวัว เนื้อแกะ และสัตว์ปีก ที่นามาปรุ งอาหารได้รับการอนุมตั ิ และ
ขอใบรับรองจากหน่วยงาน JAKIM
2.2.9 พนักงานที่ให้บริ การในร้านอาหารต้องเป็ นชาวมุสลิม หรื อเข้าใจในข้อปฏิบตั ิของมุสลิม
เป็ นอย่างดี
2.3. ด้านการขนส่ง มีการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ดังนี้
2.3.1 จัดตารางเวลาการเดินทางที่แน่นอนทั้งสายการบิน และการเดินทางข้ามจังหวัดที่ใช้ระยะ
เวลานาน
2.3.2 การให้บริ การรถยนต์โดยสารเดินทางต้องเป็ นการให้บริ การเฉพาะแบบฮาลาลเท่านั้น
2.3.3 จัดให้มีสถานที่บนเครื่ องบินหรื อรถในการอานวยความสะดวกในการละหมาด
2.3.4 มีการแจ้งเวลาละหมาดระหว่างการบิน แม้เวลาแตกต่างกันแต่มีการคานวณเวลาละหมาดให้
2.3.5 จัดให้มีคมั ภีร์อลั -กุรอานในระหว่างเดินทาง
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2.3.6 จัดให้มีสื่อบันเทิงแบบฮาลาลในระหว่างการเดินทาง
2.4. ด้านแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ดังนี้
2.4.1 มีการจัดแยกประเภทการให้บริ การนักท่องเที่ยวมุสลิมไว้อย่างชัดเจน
2.4.2 ทุกสถานที่ท่องเที่ยวจะมีเครื่ องหมายฮาลาล เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็น และเกิด
ความมัน่ ใจในมาตรฐานของบริ การ
2.4.3 แหล่ งท่ องเที่ ยวที่ จะรองรั บนักท่ องเที่ ยวมุ สลิ มจะไม่ มี หรื อไม่ อยู่ใกล้สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ของ
ศาสนาอื่น
2.4.4 ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งบริ การที่จดั ไว้สาหรับนักท่องเที่ยวเป็ นการเฉพาะ

6. อภิปรายผล
1. ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเกี่ยวกับสถานที่
พักแรมส่ วนใหญ่ สถานที่พกั แรมไม่มีครัวฮาลาล และบุคลากรก็ไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของมุสลิ ม ถึ งแม้ว่าจังหวัดอยุธยาจะมี ชุมชนที่ มีชาวมุ สลิ ม อยู่เยอะก็ตามแต่ย งั ขาด
การจัดการสถานที่ พกั แรมสาหรับชาวมุสลิ มโดยตรง รวมถึงร้านอาหารฮาลาลที่มีขนาดใหญ่ยงั มีจานวนน้อย
ไม่เพียงพอ อาจเนื่ องมาจากค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่สูง ทั้งในส่ วนของพื้นที่ให้บริ การ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์
การทานอาหาร ดัง นั้น โดยส่ วนใหญ่ เป็ นร้ านอาหารขนาดเล็ ก ที่ อ ยู่ใ นแหล่ ง ชุ ม ชนชาวมุ ส ลิ ม เท่ า นั้น ท าให้
การพัฒนาครั วฮาลาลในสถานที่ พกั แรมจึ งมี ข้อจากัด ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งมี ความเห็ นว่าการทาให้ลูกค้าเกิ ดความ
พึงพอใจ ประทับใจและตัดสิ นใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อบริ การ
ซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมด้วย ซึ่ งผูป้ ระกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็ นต้องหันมาให้ความสนใจ
และตระหนัก การน าบทบัญ ญัติ ศ าสนาอิ ส ลาม มาปรั บ ใช้เ ป็ นมาตรฐานตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และการเพิ่ ม
ร้านอาหารฮาลาลตามแหล่งท่องเที่ยวให้มีมากขึ้น รวมถึงการร่ วมมือกันระหว่างเครื อข่ายโรงแรมภายในประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการบริ หารจัดการได้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Laderlah, Rahman,
Awang & Man. (2011) ได้อธิ บายความหมายของการท่องเที่ยวแบบ อิสลาม (Islamic Tourism) ว่าเป็ นกิจกรรมที่
ได้รับการสนับสนุนให้กระทา เพื่อที่สามารถออกไปศึกษาสิ่ งต่างๆ ที่สร้างโดยพระผูเ้ ป็ นเจ้า และมีความสัมพันธ์
กับกิจกรรมแบบอิสลาม (Islamic Business) ที่ตอ้ งอยู่ ภายใต้ศาสนาบัญญัติแห่งศาสนา และต้องไม่ผิดหลักศาสนา
และสอดคล้องกับ Suhaiza, Azizah & Simon. (2011) ได้กล่าวถึ ง การท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism) ว่าเป็ น
แนวคิดการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติ อิสลามที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิมภายใต้
บริ บท ของคาว่า ชารี อะห์ ที่ไม่ใช่เป็ นเพียงข้อห้ามในการบริ โภคอาหารเท่านั้นหากแต่รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันด้วย
2. การจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นาเสนอการอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านสถานที่พกั แรม ควรมีการแบ่งแยกชั้นห้องพักหรื อพื้นที่สาหรับทากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
สถานที่พกั แรม เช่น พื้นที่จดั เลี้ยง สระว่ายน้ า ฟิ ตเนส ระหว่างชาย-หญิง ที่เดินทางมาพักคนเดียวอย่างชัดเจน หรื อ
มีสัญลักษณ์บอกทิศในการทาละหมาดและทิศในการประกอบศาสนกิจ จัดให้มีสถานที่การทาละหมาด พร้อมทั้ง
ไม่มีสถานเริ งรมย์และสถานที่เล่นการพนันภายในที่พกั แรม และไม่มีการตกแต่งด้วยประติมากรรมคล้ายหรื อ
เหมื อ นมนุ ษ ย์ ภ ายในโรงแรมที่ พ ัก อาจเนื่ อ งมาจากมี ก ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ฮ าลาลในจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยาที่ดี นั้นจะต้องได้สถานที่พกั แรมต้องได้มีการจัดการด้านมาตรฐานตามหลักคาสอนของศาสนา
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อิสลาม ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของปาริ ชาติ เบ็ญฤษธิ์ ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการโรงแรมฮาลาลไทย
กรณี ศึกษาโรงแรมในจังหวัดปั ตตานี พบว่า โรงแรมในจังหวัดปั ตตานี มีการปฏิบตั ิตามคุณลักษณะต่างๆ ของ
โรงแรมฮาลาล คือ การให้บริ การอาหารที่ได้รับมาตรฐานอาหารฮาลาล และอีกทั้งได้รับมาตรฐานการบริ การ
อาหารฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยงั มีการบริ การห้องละหมาด ผ้าละหมาดและพรมสาหรับปูละหมาด
ในห้องละหมาดและห้องนอนมีสัญลักษณ์บ่งชี้ ทิศสาหรับละหมาด ในห้องน้ ามีท่อน้ าที่ต่อออกมาจากก๊อกน้ า
สะอาด ในห้องน้ าในการชาระล้าง สาหรับพนักงานที่ให้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นมุสลิมและมีการแต่งกายที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลาม
2.2 ด้านอาหาร ควรจะให้บริ การเฉพาะอาหารและเครื่ องดื่มฮาลาลที่ผา่ นกระบวนการผลิตถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม มีการแยกครัว วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบสาหรับอาหารฮาลาล รวมทั้งวิธีการจัดหาวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุ งอาหาร กรรมวิธีการปรุ งอาหารจะต้องเป็ นไปตามหลักฮาลาล นอกจากนี้ภายในร้านอาหารยัง
ต้องไม่มีการจาหน่ายเครื่ องดื่มหรื อของมึนเมา และพนักงานที่ให้บริ การภายในร้านต้องเป็ นชาวมุสลิมที่เข้าใจในข้อ
ปฏิบตั ิของชาวมุสลิมด้วยกันเป็ นอย่างดี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากหลักปฏิบตั ิของศาสนาอิสลามมีความเคร่ งครัดในด้าน
อาหารการกิน ทั้งในส่วนของสถานที่ประกอบอาหาร วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ กรรมวิธีการประกอบอาหาร ผูป้ รุ งอาหาร
และพนักงานบริ การ จะต้องเป็ นไปตามหลักคาสอนหรื อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่ งสอดคล้องกับจิ ราวดี
รัตนไพฑูรย์ชยั (2556) กล่าวว่า“การท่องเที่ยวเชิงชารี อะฮฺ” (Shari'ah Tourism) คือ การพักผ่อนและท่องเที่ยวที่เป็ นไป
ตามหลักการอิสลาม เช่น อาหารและเครื่ องดื่มจะต้องไม่มีเนื้อหมูและแอลกอฮอล์ การแยก ผูช้ ายผูห้ ญิงในงานหรื อ
สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น
2.3 ด้านการขนส่ง ควรมีการจัดเครื่ องบินและรถยนต์โดยสารให้เป็ นไปตามมาตรฐานฮาลาล โดยมี
การอานวยความสะดวกต้องแต่ตน้ ทางจนถึงไปทาง พร้อมทั้งมีการแจ้งเวลาการทาละหมาด รวมทั้งบริ การอื่น ๆ
ที่ไม่ขดั ต่อหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม อาจเนื่ องด้วยแหล่งท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
ตัดสิ นใจเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวนั้นควรมีการกาหนดมาตรฐานการจัดการด้านการขนส่งให้เป็ น
ที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ซึ่ งสอดคล้องกับ Global Muslim Travel Index. (2015) อธิ บายหลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาสถานที่ ท่อ งเที่ ย วที่ เป็ นมิ ตรกับชาวมุสลิ ม ว่ าด้วยการขนส่ ง ต้องมี การบริ การของสนามบิ นที่ มี
สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้า นต่ า ง ตัว สนามบิ น ควรมี สิ่ ง อ านวย ความสะดวกและบริ การต่ าง ๆ ที่ ต อบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของนักเดินทางทัว่ โลกและ ผูโ้ ดยสารที่มีจานวนมากตลอดทั้งปี ในการรองรับจานวน
นักท่องเที่ยวมุสลิมที่เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เป็ น สิ่ งสาคัญที่สนามบินต้องสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของ
นักท่องเที่ยวมุสลิมได้การบริ การที่สาคัญที่สุดสองอย่างเพื่อสนองความต้องการของชาวมุสลิมในสนามบินคือ
การอานวยความสะดวกในการละหมาดและบริ การอาหารฮาลาล
2.4 ด้านแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการจัดแยกประเภทการให้บริ การนักท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจนในแต่
ละแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวมุสลิมจะเดินทางไปและควรมีเครื่ องหมายฮาลาลเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความมัน่ ใจใน
การท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ อาจเนื่องมาจากในการตัดสิ นใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมุ สลิม
นั้น นักท่องเที่ ยวจะเลื อกสถานที่ ที่ตอบรั บกับความต้องการทางศาสนาไปพร้ อมกับความต้องการท่องเที่ ย ว
พักผ่อนที่ ได้รับมาตรฐานไม่ขดั หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่ งสอดคล้องกับ Namin A.A, (2013) อธิ บาย
ความหมายว่า ชาวมุสลิมต้องการสถานที่ที่ตอบรับกับความ ต้องการทางศาสนาและความต้องการที่หลากหลาย
คุณสมบัติสาคัญ ของสถานที่ ท่องเที่ยวก็อย่า งเช่ น การมี มัสยิดและสิ่ งอานวยความสะดวกในการละหมาดใน
สถานที่ท่องเที่ยว มีการประกาศเชิญชวนให้ละหมาด มี เครื่ องบ่งชี้ทิศของก๊อกน้ าสาหรับชาระล้างบางส่ วนของ
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ร่ า งกายก่ อ นละหมาด) โดยยึ ด ถื อ ธรรมเนี ย มและการแต่ ง กายแบบฮาลาลใน สถานที่ ล ะหมาดที่ เ ข้า ถึ ง ง่ า ย
(เช่น มัสยิดและห้อง ละหมาด)

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การจัดการท่องเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ควรคานึ งถึงและให้
ความสนใจในการนาบทบัญญัติศาสนาอิสลามเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดเป็ นรู ปแบบการจัดการท่องเที่ยววิถี
ฮาลาลอย่างถูกต้องที่ไม่ขดั ต่อบัญญัติศาสนาอิสลาม เนื่ องจากหลักคาสอนหลักปฏิ บตั ิและข้อห้ามของศาสนา
อิสลามที่มีความเคร่ งครัด ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มมุสลิม จะต้องให้ความสาคัญกับต่อ
การจัดการตามหลักการปฏิบตั ิ หรื อรักษากฎของศาสนาอิสลาม ทั้งในส่ วนของที่สถานที่พกั แรม ร้ านอาหาร
การขนส่ ง แหล่งท่องเที่ยว และในส่ วนอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะส่ งผลให้การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวใน
การรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อนาข้อค้นพบมาสนับสนุนผลการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยอาจ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรื อการทาการสนทนา (Focus group) เกี่ยวกับการให้บริ การด้านการท่องเที่ยว
แบบฮาลาล
2. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวทั้งในภาครัฐและเอกชน ควรสร้ างความร่ วมมื อ อย่าง
ใกล้ชิดร่ วมกับคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่ งประเทศไทยในการหาแนวทางและกระบวนการรับรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยวฮาลาลและการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับ มุสลิมอย่างเป็ น รู ปธรรม เพื่อสร้างความเชื่ อ มัน่ ในการรับ
บริ การให้เพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มภูมิภาคทั้งชาวไทยและต่างชาติ

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูป้ ระกอบการสถานที่พกั แรม ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนส่ ง และ
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เทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
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MANAGEMENT OF WISET CHAI CHAN DISTRICT,
ANGTHONG PROVINCE
ดร.ปณต อัศวชัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจและปั ญหาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามา
ท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนเทศบาลต าบลวิ เ ศษชัย ชาญ จัง หวัด อ่ างทอง พร้ อ มทั้ง เสนอแนะแนวทางในการพัฒ นา
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจานวน 100 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้เป็ นการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านลักษณะของคนในชุมชน อยู่ในระดับ
มาก ส่ วนด้านการเข้าถึงชุมชน ด้านสิ่ งอานวยสะดวกในชุมชนทางด้านสถานที่รับประทานอาหาร ด้านสิ่ งอานวย
สะดวกในชุมชนทางด้านห้องสุ ขา ด้านสิ่ งอานวยสะดวกในชุมชนทางด้านสิ นค้าในร้านค้าต่างๆ ด้านสิ่ งอานวย
สะดวกในชุมชนทางด้านการบริ การขนส่ งคมนาคมในชุมชน ด้านสิ่ งอานวยสะดวกในชุมชนทางด้านสถานที่
ท่องเที่ ยวในชุ มชน และด้านสิ่ งอานวยสะดวกในชุ ม ชนทางด้านการประชาสั มพัน ธ์ของชุ ม ชน อยู่ในระดับ
ปานกลาง นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เช่น ควรมีการพัฒนาด้าน
การเข้าถึ ง สิ่ งอานวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ และความดึ งดู ดของแหล่งท่องเที่ยวในชุ มชน เพื่อให้
การจัดการการท่องเที่ยวชุ มชนของชุ มชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญเป็ นการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวชุมชน, ความพึงพอใจ, ชุมชนเทศบาลวิเศษชัยชาญ
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ABSTRACT
The research objectives were to survey Thai tourist’s satisfaction and study the problems while visiting
at Wiset Chai Chan district, Angthong Province including the recommendations of community-based tourism
management which is focused on community participation in Wiset Chai Chan district. A sample of 100 were
tourists who visited in Wiset Chai Chan district. The tools to collect research data were interviewing and
questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean (X) and standard deviation (SD).
The findings revealed that the satisfaction of Thai tourists concerning local people’s characteristics is
in the level of “Good”. Other aspects include an access to the community, facilities of restaurants, facilities of
toilets, facilities of souvenir shops, facilities of transportation, facilities of tourist attractions and facilities of
advertising that are in the level of “Moderate”. In addition, researchers recommended that the way for developing
the community tourism, for example, to improve the accessibility, facilities, and advertising and the attraction of
tourist places in order to manage sustainable tourism for long-term, benefit to the community and to preserve
community’s resources including the way of living and local wisdom.
Keywords: Community-based Tourism, Satisfaction, Wiset Chai Chan Community

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนให้ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนได้น้ นั จาเป็ นที่จะต้องให้ชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วม และมีบทบาทสาคัญในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนนั้นๆ อีกทั้งการท่องเที่ยว
ชุ ม ชนเป็ นการค านึ ง ถึ ง การสร้ างความสมดุ ล ของสิ่ ง แวดล้อ ม วัฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน เพื่ อลด
ผลกระทบอันเกิดจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายในชุมชน อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวชุมชนในแต่ละชุมชนจะ
ประสบความสาเร็ จได้น้ นั ต้องขึ้นอยู่กบั กระบวนการในการวางแผนพัฒนาที่ตอ้ งให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การวางแผนเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยัง่ ยืน
เทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ที่ตาบลวิเศษชัยชาญ อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็ นชุมชน
เก่าแก่ที่มีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาสื บต่อมาจนปัจจุบนั กล่าวคือ ในสมัยกรุ งศรี
อยุธยาเป็ นราชธานี เนื่องด้วยประวัติศาสตร์ของชุมชนตลาดที่มีความเป็ นมาอันยาวนานและมีการพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้พ้นื ที่บริ เวณนี้มีศกั ยภาพสู งต่อการประชาสัมพันธ์ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของอาเภอวิเศษชัย
ชาญ ด้วยเหตุน้ ีการพัฒนาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ อาเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จึงเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายในการส่ งเสริ ม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุ มชนของทางเทศบาลฯ การทาให้เกิ ดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในชุ มชนที่ สามารถสร้ างความสมดุลในด้าน
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน สังคมวัฒนธรรมในชุมชน และเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน อันจะช่วยเติมเต็มความเพียบพร้อม สะดวกสบายและสร้างระบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและยัง่ ยืน

1508

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ สารวจความพึ ง พอใจของนักท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ข้ามาท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนเทศบาลต าบล
วิเศษชัยชาญ
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาที่นกั ท่องเที่ยวประสบขณะเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมของชุมชนเทศบาล
ตาบลวิเศษชัยชาญ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดการท่ องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism : CBT)
ในช่ วง 2 - 3 ปี ที่ ผ่านมาคาว่า "Community-based Tourism : CBT" การท่องเที่ยวที่ให้ชุมชนเป็ นฐาน
การบริ ห ารจัด การ "การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน" เป็ นที่ รู้ จักและใช้กัน อย่างแพร่ ห ลายในหลายๆ ความหมาย
ความเข้าใจและประสบการณ์ ซึ่ งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะนาไปสู่ การท่องเที่ย วอย่างยัง่ ยืนได้
เป็ นเรื่ องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตอ้ งมี "ชุมชน" เป็ นส่วนประกอบสาคัญ การท่องเที่ยวกลายเป็ น "เครื่ องมือ"
ที่รัฐบาลให้ความสาคัญเนื่องจากมีความสาคัญต่อการสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมากและยังเป็ นรายได้ที่
เป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีการกระจายไปในหลายภาคอย่างค่อนข้าง แต่จากการที่ทรัพยากรการท่องเที่ยว
มีจากัดไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น ซึ่ งผูด้ ูแลหรื อเป็ น
เสมื อ นเจ้า ของก็คือ ประชาชนที่ อยู่ในชุ มชนนั้นๆ ว่ า จะมี ก ารบริ หารจัดการการท่ องเที่ ยวได้อ ย่า งไร เพราะ
ทรั พ ยากรทุ ก อย่า งต้อ งมี ข้อ จากัดในการใช้ท้ ังสิ้ น อย่า งไรคื อ การใช้อ ย่า งยัง่ ยืน และเป็ นไปได้ห รื อ ไม่ที่จะ
ดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และควรทาอย่างไร เมื่อ "ชุมชน" กลายเป็ น "สิ นค้า" หรื อ "เครื่ องมือ"
ที่เป็ นทั้งผูก้ ระทา และผูถ้ ูกกระทา ในขณะเดียวกันเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายและละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เสมือนกับการที่ตอ้ ง
ค านึ ง ถึ ง ความรู ้ สึ ก ความยิ น ดี ข องผูเ้ กี่ ยวข้อง ทั้ง ยัง เป็ นผูท้ ี่ ถู ก กล่ า วอ้า งถึ ง อยู่ต ลอดเวลาในการที่ รั ฐ บาลจะ
ดาเนินการพัฒนาใดๆจึง "ต้องให้ความสาคัญต่อชุมชนในระดับต้นๆ และชุมชนต้องได้รับประโยชน์" อยู่เสมอ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา และความหมายของคาว่า พัฒนา (Development)
ความหมายของคาว่า การพัฒนา นั้นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะต้องนาสู่ การท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนต่อไปได้
สาหรั บชุ มชนสาหรั บมิ ติของความหมายของคาว่าการพัฒนานั้น โดยภาพรวมแล้วมี การแบ่งโดยนักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เพียส (D.G. Pearce, 1989) ได้แบ่งมิติของการพัฒนาในมุมมอง 5 มิติดว้ ยกัน คือ
1. ความหมายของการพัฒนาในแง่เศรษฐกิจ (Economic Growth)
2. ความหมายของการพัฒนาในมุมมองของความทันสมัย (Modernization)
3. ความหมายของการพัฒนาในด้านเพื่อเกิดความเท่าเทียม (Distributive justice)
4. ความหมายของการพัฒ นาในแง่ ข องการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม เศรษฐกิ จ (Socio-economic
transformation)
5. ความหมายของการพัฒนาในแง่ของการสร้าง (Spatial reorganization)
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นอกจากนี้ ฮาร์ ท (Hart, 1999) ยังอธิ บายความหมายของการพัฒนาว่าคือ “การนามาซึ่ งศักยภาพโอกาส
ความก้าวหน้า หรื อประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้น” และฮอลล์ (Hall, 1998) “การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นกั ท่องเที่ยว
และส่งผลถึงประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม สาหรับรัฐ เอกชนและชุมชน”
จาฟารี (Jafari, 2000) ได้ให้ความหมายของ “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน” กล่าวคือ เป็ นกระบวนการ
เพื่อความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมรการริ เริ่ มจากชุมชนเป็ นรากฐาน การพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจเกิดปั ญหาได้ แต่การวางแผนและพัฒนาจะสามารถสร้างความตื่นตัวต่อปั ญหาที่อาจะเกิด และตอบรับกับ
โอกาสที่ เ ข้ามาได้ ควรให้ชุ ม ชนมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ได้รั บ การฝึ กอบรบเพื่อ เป็ นนักพัฒนาต่อไปได้
เอื้ออานวยด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การ มีการตั้งองค์กรชุมชนและสร้างจิตสานึกร่ วมกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พิ ม พ์ล ภัส พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2557) ได้ท าการศึ กษาเรื่ อ งการจัด การการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนอย่ า งยัง่ ยื น
กรณี ศึกษา บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา พบว่าองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ ยวชุ มชนอย่างยัง่ ยืนของกลุ่ม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไครคือ ศักยภาพทางการท่องเที่ยวกระบวนความคิดแบบยัง่ ยืนในด้านการมีจิตสานึก
ที่ ดีในการให้ความสาคัญกับ การอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและความยัง่ ยืนของทรั พยากรทางการท่องเที่ยว
มากกว่าการมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ดา้ นรายได้ มุ่งที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการรั กษาทุนทางวัฒนธรรมของชุ มชน รวมทั้งตัวผูน้ าชุ มชนที่ มีการเปิ ด
โอกาสให้สมาชิ กในชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่ วมกับการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่
กุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน และศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ในอาเภอ
อินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี พบว่า ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว อาเภออินทร์ บุรี
จังหวัดสิ งห์บุรีในด้านต่างๆ ซึ่ งได้แก่ ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสิ นใจ ด้านการดาเนินการ
และปฏิบตั ิการ ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล ในระดับน้อย ควรจัดตั้งกลุ่มใน
แต่ละชุมชนเพื่อเสาะหาความต้องการและข้อเสนอแนะโดยตรงจากประชาชน
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนเทศบาลตาบลศาล
เจ้าโรงทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview)

1510

แนวทางการพัฒนารู ปแบบการ
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มีส่วนร่ วมของ
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนวิธีการเชิงปริ มาณใช้แบบสอบถาม และแบบประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นได้ทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวชุมชน โดยหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาค่าเฉลี่ยมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การแปรผล
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวน
100 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้เทคนิ ควิธีการวิจยั ปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR)
โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการท่องเที่ยวชุมชนโดยนักท่องเที่ยวโดยแบบ
สอบแบ่งออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งผูท้ าวิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การแปรความหมายไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.50 – 5.00
ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
ระดับมาก
2.50 – 3.49
ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
ระดับน้อย
0.0 – 1.49
ระดับน้อยที่สุด
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูท้ าวิจัยได้ใช้ใช้บุคคลในการแจกแบบสอบถามและแบบประเมิ นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือ จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจยั การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะอาศัยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
เพื่ อ ประมวลผลและน าเสนอข้อ มู ล ในรู ป แบบของสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาผลการศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่ วมของชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวเพศชายมีสัดส่ วนน้อยกว่านักท่องเที่ยวเพศหญิง โดยเป็ นเพศชายร้อยละ 39 และเพศหญิง
ร้อยละ 61 นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42 นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั มากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 30 รองลงมาเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 24 และเจ้าของธุ รกิจคิดเป็ นร้อยละ 16 นักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31
2. ผลการวิ จัย ความพึ ง พอใจของนักท่ อ งเที่ ย วชาวไทยต่ อ การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนเทศบาลต าบล
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ตารางที่ 1 แสดงพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทองในด้านต่างๆ
ความพึงพอใจต่ อการท่องเที่ยว
1. ด้านลักษณะของคนในชุมชน
2. ด้านการเข้าถึงชุมชน
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในชุมชนทางด้าน
สถานที่รับประทานอาหาร
4. ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกในชุ มชนทางด้านห้อง
สุขา
5. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในชุมชนทางด้านสิ นค้า
ในร้านค้าต่างๆ
6. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในชุมชนทางด้านการ
บริ การขนส่งคมนาคมในชุมชน
7. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในชุมชนทางด้าน
สถานที่ทอ่ งเที่ยวในชุมชน
8. ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกในชุ มชนทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของชุมชน

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
3.67
3.44

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.74
1.07

มาก
ปานกลาง

3.28

0.89

ปานกลาง

3.06

1.19

ปานกลาง

2.94

1.00

ระดับ

ปานกลาง
2.98

1.11

ปานกลาง

3.48

0.96

ปานกลาง

2.60

1.12

ปานกลาง

ปัญหาทีน่ ักท่ องเที่ยวประสบในการท่ องเที่ยวในชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ
1. ปั ญหาด้านการเข้าถึงชุมชน เช่น หลงทาง เส้นทางซับซ้อนไม่ค่อยสะดวกสาหรับคนไม่ชินเส้นทาง
ป้ายบอกทางน้อยมาก ทาให้เดินทางสับสน หาทางลาบาก ป้ายแนะนาที่ท่องเที่ยวน้อยมาก จัดงานไม่ต่อเนื่อง ไม่
มีรถประจาทางรอบเมือง การเดินทางต้องใช้รถส่ วนบุคคล หรื อมอเตอร์ ไซด์รับจ้างเท่านั้น ถ้ามาเป็ นกลุ่มเพื่อน
แล้วไม่มีรถก็จะลาบากมากในการเดินทาง เดินทางไม่สะดวก ถ้าไม่มีรถส่วนตัว
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2. ปั ญหาด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว เช่น วิธีการจัดงานประชาสัม พันธ์
ชุมชนยังไม่ต่อเนื่อง ไม่มีแผนที่บอกสถานที่ท่องเที่ยวจุดเด่นๆ ที่น่าสนใจในชุมชน ต้องเดินหาเองประชาสัมพันธ์
ไม่ทวั่ ถึง และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ยังไม่เหมาะสม
3. ปั ญหาด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในชุมชน เช่น ห้องน้ ามีน้อยและไม่สะอาดสิ นค้าที่วางขายมีน้ อย
และสัญลักษณ์บอกทางไม่ชดั เจน ร้านค้ามีนอ้ ย สิ นค้าไม่น่าสนใจ สถานที่จอดรถไม่พอไม่มีความปลอดภัย
4. ปั ญหาด้านความดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เช่น ความสวยงามของความเก่าจริ งๆ หายไป
การจัดทัศนียภาพยังไม่ดีนกั ตลาดมีกิจกรรมน้อย เงียบ ไม่ค่อยมีของขาย

6. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาปั ญ หาและข้อ เสนอแนะแนวทางในการพัฒ นารู ป แบบการจัด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
โดยชุมชนมีส่วนร่ วม พบว่า นักท่ องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับมากต่ อ ด้ านลักษณะของคนในชุ มชน เนื่ องจาก
ชุมชนให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมีเสน่ ห์และมี มิตรไมตรี นอกจากนี้ ชุมชนยังมีความซื่ อสัตย์ในการขาย
สิ นค้า ชุมชนสามารถให้คาแนะนาในเรื่ องต่างๆ และชุมชนสามารถให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน
ชุ มชนได้จึงทาให้นักท่องเที่ ยวมี ความประทับใจมาก นักท่ องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในด้ าน
การเข้ าถึงชุมชน ป้ายบอกเส้นทางสาหรับการเข้าถึงชุมชนยังคงมีนอ้ ยซึ่ งอาจทาให้นกั ท่องเที่ยวบางส่วนหลงทาง
ได้ อีกทั้งการเดิ นทางมายังชุ มชนเทศบาลวิเศษชัยชาญสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์เท่านั้น นักท่ องเที่ยวมี
ความพึง พอใจระดั บปานกลาง ในด้ า นสิ่ ง อานวยความสะดวกในชุ มชนทางด้ า นสถานที่ รับ ประทานอาหาร
ร้านอาหารในชุมชนเขตเทศบาลฯ มีความหลากหลายระดับเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย แต่จุดอ่อนของ
สถานที่ กินในเขตชุ มชนเทศบาลฯคือ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่กินให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวส่ วนน้อยเท่านั้นที่ทราบแหล่งที่รับประทานอาหารในเขตชุมชน นักท่ องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในชุมชนทางด้ านห้ องสุ ขา ห้องสุ ขา ความสะอาดและหาได้ง่ายของห้อง
สุ ขาเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรั บการมาเที่ ยวของนักท่องเที่ยว และเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้ างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน เนื่องจากห้องสุ ขาที่มีไว้บริ การนักท่องเที่ยวในเขตชุมชนเทศบาลฯ มีเพียงแห่ งเดียวคือ
ห้องสุ ขาของทางวัดนางในธัมมิการาม ซึ่ งไม่มีความสะอาด และไม่มีการแยกชาย-หญิงเป็ นสิ่ งที่ชุมชนเทศบาลฯ
ต้องเร่ งปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน นักท่ องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกใน
ชุ มชนทางด้ านสิ นค้ าในร้ านค้ าต่ างๆ ในเขตเทศบาลฯ ยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกไม่หลากหลาย ส่ วนใหญ่เป็ น
เพี ย งขนมของกิ น เท่ า นั้น ควรเพิ่ ม สิ น ค้า จ าพวกโปสการ์ ด หั ต ถกรรมพื้ น บ้า น งานศิ ล ปะ หนัง สื อ ประวัติ
ความเป็ นมาของชุ ม ชน หรื อ เสื้ อ ยื ด ที่ ร ะลึ ก แก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึง พอใจระดั บ ปานกลาง
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในชุ มชนทางด้ านการบริการขนส่ งคมนาคมในชุ มชน ในชุมชนมีป้ายสัญลักษณ์บอก
เส้นทางชัดเจนแต่มีจานวนน้อย มีสถานที่จอดรถเพียงพอแต่ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่ องสถานที่จอดรถทาให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ท ราบ การบริ ก ารด้า นการคมนาคมภายในชุ ม ชนยัง คงมี ร ถท้อ งถิ่ น น้ อ ยและต้อ งรอนาน
นักท่ องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในชุ มชนทางด้ านในชุ มชนมีแหล่ ง
ท่ องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่ นพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้ น ในชุ มชนมี แหล่งท่องเที่ ยวทางด้านธรรมชาติ ที่
น่ าสนใจ เช่น แม่น้ า ลาคลอง เป็ นต้น ในชุมชนมีงานประเพณี หรื อเทศกาลต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น เทศกาลขนม
หวาน ประเพณี ไหว้เทพเจ้ากวนอูประจาปี ลักษณะของบ้านเรื อนในชุมชนที่มีเอกลักษณะเฉพาะท้องถิ่น เป็ นต้น
นักท่ องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในชุ มชนทางด้ านการประชาสั มพันธ์
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การท่ องเที่ยวในชุ มชน เนื่ องจากชุ มชนยังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ ยวในชุ มชนผ่าน
สื่ อต่างๆ เช่น สื่ ออินเทอร์ เน็ต สื่ อนิ ตยสาร แผ่นพับ หรื อสื่ อท้องถิ่น ทาให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ
ข้ อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการท่ องเที่ยวโดยให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมของชุ มชนเทศบาล
ตาบลวิเศษชัยชาญ
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้าถึงชุมชน และให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้า
มาเที่ยวชมเขตเทศบาลฯ เกี่ยวกับแหล่งที่รับประทานอาหารเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว
2. ควรปรั บ ปรุ ง ห้ อ งสุ ข าที่ มี ไ ว้บ ริ การนักท่ อ งเที่ ย วในเขตชุ ม ชนเทศบาลฯ ที่ ห้ อ งสุ ข าของทางวัด
นางในธัมมิการาม ซึ่ งไม่มีความสะอาด และไม่มีการแยกชาย-หญิง เพราะฉะนั้นทางเทศบาลควรมีการปรับปรุ ง
อย่างเร่ งด่วน และเพิ่มจานวนห้องสุ ขาในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตเทศบาลฯ ด้วย อาทิ ที่วดั วิเศษชัยชาญ เป็ นต้น
3. ควรเพิ่มสิ นค้าจาพวกโปสการ์ ด หัตถกรรมพื้นบ้าน งานศิลปะ หนังสื อประวัติความเป็ นมาของชุมชน
หรื อเสื้ อยืดที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อเป็ นทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยในเขตเทศบาลฯ ให้มากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการให้บริ การด้านคมนาคมจากตลาดศาลเจ้าโรงทองไปยังอนุสาวรี ยน์ ายดอกและนายทองแก้ว
วัดวิเศษชัยชาญ และควรดาเนิ นกิ จกรรมล่องเรื อชมวัดโบราณริ มฝั่งแม่น้ าน้อยอย่างสม่ าเสมอ เพราะกิ จกรรม
ล่องเรื อชมวัดโบราณริ มฝั่งแม่น้ าน้อยมีการจัดบริ การแค่ช่วงประชาสัมพันธ์ตลาดศาลเจ้าโรงทองในระยะแรกๆ
เท่านั้น อีกทั้งการบริ การด้านนี้จึงควรมีการเตรี ยมการไว้ล่วงหน้าและต้องเน้นความปลอดภัย ความสม่าเสมอและ
ราคาที่เหมาะสม
5. ควรประชาสัมพันธ์สิ่งดึ งดู ดทางการท่องเที่ ยว และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยการขอความ
ร่ วมมือกับบริ ษทั ท่องเที่ยว และลงประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์ให้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบนั การประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลฯ ทาผ่านแค่แผ่นพับ และโปสเตอร์ เท่านั้น อาจจะเพิ่มในรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ในงานแสดง
สิ นค้าการท่องเที่ยวต่างๆ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การจัดการท่องเที่ยวในเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญจะยัง่ ยืนและประสบความสาเร็ จได้จะต้องให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วม เช่น โรงเรี ยน ร้านค้า วัด และผูแ้ ทนชาวบ้านกลุ่มต่างๆในชุมชนมาร่ วมในการระดมความคิดเพื่อ
การวางแผนดาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้สิ่งที่สาคัญคือควรกาหนด
มาตรการที่จะกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้สู่ชุมชนอย่างทัว่ ถึงเพื่อกระตุน้ การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
ซึ่ งการนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ ยวในชุ มชนอื่นๆจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพทางพื้นที่
ศักยภาพขององค์กรและชุมชน และความต้องการที่แท้จริ งของชุมชน โดยไม่เบียดบังผลประโยชน์ที่เคยมีและขัด
ต่อการดารงชี วิต วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่ อดั้งเดิมของชุมชนจึงจะทาให้การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ
ประสบผลสาเร็ จ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนเทศบาลวิเศษชัยชาญเพื่อ
สร้างเครื อข่ายพื้นที่การท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
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(2) ควรมี การศึ กษาเปรี ยบเทียบระหว่างชุ มชนท่องที่ มีลกั ษณะเดียวกันกับ ชุ มชนเทศบาลวิเศษ
ชัยชาญเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเหมือนความแตกต่างสภาพปั ญหาเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ ยวใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในอนาคต

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้มีจุดเริ่ มต้นจากการให้แง่คิดของรองศาสตราจารย์ ดร.อมรสิ ริ สัณห์สุรัติกุล เกียระสาร ผูท้ ี่ได้
จุดประกายความคิดและแรงบันดาลใจให้ขา้ พเจ้าลงมือทาวิจยั เพื่อชุมชน กราบนมัสการพระมหาวีระ วีรญาโณ
เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการามที่ท่านได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติวดั นางในฯ กราบนมัสการพระครู วิจิตรอาจารวัตร
เจ้าอาวาสวัดอ้อยที่ท่านได้ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับประวัติ วดั อ้อย กราบนมัสการพระครู พิศาลกิ จจานุ กิจ เจ้าอาวาส
วัดเขียนที่ท่านได้ให้หนังสื อเกี่ยวกับประวัติวดั เขียนและอนุญาตให้ขา้ พเจ้าเข้าไปถ่ายรู ปภายในพระอุโบสถเก่า
ของวัดเขียนขอขอบคุณคุณไพฑูรย์ เทพมังกร ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ คุณสวัสดิ์
เลิศเจริ ญศิลป์ ประธานชมรมสร้างสรรค์ ศาลเจ้าโรงทอง คุณนริ ศ อารี ยว์ งศ์สกุล รองประธานชมรมสร้างสรรค์
ศาลเจ้าโรงทอง คุณสยาม เลิศเจริ ญศิลป์ ปฏิคมชมรมสร้างสรรค์ ศาลเจ้าโรงทอง ในความอนุเคราะห์ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานการท่องเที่ยวภายในตลาดวิเศษชัยชาญ
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แรงจูงใจที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเดินทางท่ องเที่ยวต่ างประเทศของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทย
THE MOTIVATIONS AFFECTING OVERSEAS TRAVEL DECISION OF
THAI TOURISTS
ปวีดา สามัญเขตรกรณ์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: paweeda.sa@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ กษาพฤติ กรรมของนักท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบเชิ งพรรณนา โดยผูศ้ ึกษาได้ทาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สาหรั บผูท้ ี่ เคยเดิ นทางไปท่องเที่ ยวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการเดิ นทางเพื่อพักผ่อน เพื่อธุ รกิ จ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ได้แก่ SPSS จากลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผลการวิจยั นี้
พบว่ า ผลการวิ เ คราะห์ มี ท้ ัง หมด5 ส่ ว นด้ว ยกัน ได้แ ก่ ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเดินทางของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย (Factor Analysis
คาสาคัญ: แรงจูงใจ, การตัดสิ นใจ

ABSTRACT
This research aims to 1) study the behaviors of Thai tourists traveling overseas, 2) study the motivations
affecting overseas travel decision of Thai tourists and,
This research was a descriptive research, the author used questionnaires to collect data from Thai
tourists who had been traveling overseas; either for leisure, for business or other involved tourism activities. The
data was analyzed by Statistical Product and Service Solution (SPSS) software with 400 samples, computed in 5
sections were 1) demographic profile, 2) overseas travel behavior of Thai tourists, 3) motivation affecting overseas
travel decision of Thai tourists, and 4) factors of motivations (Factor Analysis) of overseas travel decision
Keyword: motivation, travel decision
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จากสถิ ติการเดินทางออกนอกประเทศของชาวไทย ปี 2562 การท่องเที่ยวของชาวไทยที่เดินทางไป
ต่างประเทศมีอยู่ดว้ ยกัน 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคมของ
ทุกปี เนื่องจากมีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน โดยจากการสารวจของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(สทท.) พบว่ามีนักท่องเที่ ยวชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศช่วงไตรมาส 2/2562 จานวน 13% โดยเฉพาะช่วง
วันหยุดเทศกาลและการท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2562 มีการขยายตัวส่ งผลไปยังแต่ละปี ทาให้การท่องเที่ยว
ต่างประเทศเติบขึ้น
ซึ่ งปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจเดินทางไปท่อ งเที่ยวต่างประเทศนั้น มาจากที่เงิน
บาทแข็งค่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเงินของประเทศจุดหมายปลายทาง จึงทาให้ค่าใช้จ่ายถูกลง ขณะเดียวกันจาก
การเข้ามาทาตลาดท่องเที่ ยวขององค์กรการส่ งเสริ มการท่อ งเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงธุ รกิจสายการบิ น
ทั้งสายการบินต้นทุนต่า สายการบินที่มีบริ การแบบเต็มรู ปแบบ และมีการขยายเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ใหม่ ๆ ทาให้เกิดการแข่งขันในการเดินทาง ทาให้ผปู ้ ระกอบการจาเป็ นต้องใช้กลยุทธ์ดา้ นราคามาเป็ นตัวกระตุน้
ราคาในการเดินทางไปต่างประเทศบางประเทศจึงถูกมองว่าคุม้ ค่ากับการเดินทาง รวมถึงการเข้าถึ งเทคโนโลยี
ดิ จิ ทัล ทั้ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ยัง กลายเป็ นช่ อ งทางส าคัญ ในการกระตุ้น ให้ ช าวไทยเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศมากขึ้น (แหล่งที่มา: https://www.bltbangkok.com/)
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่
เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของ
นักท่องเที่ ยวชาวไทย เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผูใ้ ห้ บริ การกับการเลื อกใช้บริ การท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ดังนั้น จึงเป็ นสาเหตุให้ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษาเรื่ องดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
(2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ย
- อาชีพ

แรงจูงใจ
- ราคาบัตรโดยสารการเดินทาง
- โปรโมชัน่ ด้านราคา
- ค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง
- สถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยว
- สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
- สายการบินที่ขยายเส้นทาง

พฤติกรรม
- วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
- ทวีปที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เดินทาง
- จานวนครั้งที่เคยเดินทางไป
ต่างประเทศ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ แรงจูงใจที่ มีผลต่อการตัดสิ นเดิ นทางท่องเที่ ยวต่างประเทศของชาวไทย ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ และข้อมูลในด้านต่าง ๆ ซึ่ งได้เก็ บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศ จานวน 400 คน เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีตวั แปรต้นและตัวแปรตามเป็ นตากาหนดการทา
แบบสอบถาม
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็ นต้น หรื อกลุ่มประเทศในทวีป
อื่น ๆ เช่น ทวีปยุโรป ทวีปอเมริ กา ซึ่งในปี 2562 ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ได้ระบุจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ไปต่างประเทศจานวน 10.75 ล้านคน ซึ่งสู งสุ ดในรอบ 6 ปี โดยจุดหมายปลายทางอันดับ 1 คือ ประเทศญี่ปุ่น
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
โดยได้ใช้จานวนนักท่องเที่ยวของปี 2562 มาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane
4.3 เครื่ องมือวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ กษาวิ จัย สร้ า งขึ้ น เพื่ อ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถาม
(Questionaires) แบบออนไลน์ สอบถามแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทย
โดยสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทย
2. การออกแบบสอบถาม แบบสอบถามสาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางไปต่างประเทศ ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้าน
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ ส่วนที่ 4 เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้
แสดงความรู ้สึก แสดงความเห็นอย่างอิสระ ความต้องการ สิ่ งที่ทาให้พอใจและสิ่ งที่ทาให้ไม่พอใจ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาจะเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวทัว่ ไปโดยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ดังนั้น
จึงมีแหล่งข้อมูลประกอบการศึกษาวิจยั 2 ข้อมูล คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลจากนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศ
2. ข้อมูลทุตติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ จากเอกสาร
ต่าง ๆ ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ได้นามาประกอบในการศึกษาวิจยั
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ค่าทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

5. ผลการวิจัย
ส่ ว นที่ 1 ศึ ก ษาลัก ษณะประชากรศาสตร์ ทั่ว ไปของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์ ของ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มีดั งนี้ เพศ เป็ นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย แบ่งเป็ นเพศหญิง 263 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.8 และเป็ นเพศชาย 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่วงอายุส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 21-30 ปี จานวน 238 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ 31-40 ปี จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.8 ช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 38 คน
คิดเป็ นร้อยละ 9.5 ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 และช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 21 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่วงระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ในช่วง ระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.8 รองลงมาต่ากว่าปริ ญญาตรี จะนวน 103 คน คิดเป้นร้อยละ 25.8
และระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อาชีพส่ วนใหญ่คือ นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 177 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือพนักงานบริ ษทั จานวน 96 คน คิดเป้นร้อยละ 24.0 ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน
45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.3 บุคคลทัว่ ไป จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.8 ข้าราขการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 34 คน
คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และอาชีพอื่น ๆ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตามสถานะภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานะภาพส่ วนใหญ่คือ โสด จานวน 292 คน
คิดเป็ นร้อยละ 73.0 รองลงมาคือ แต่งงาน จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 หย่าร้าง จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.3 และแยกกันอยู่ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า รายได้ส่วนใหญ่ต่ากว่า 10,000 จานวน 181
คน คิดเป็ นร้อยละ 45.3 รองลงมา 15,000 ขึ้นไป จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.8 รายได้ 30,000 ขึ้นไป จานวน
69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 และรายได้ 20,000 ขึ้นไป จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการเดินทางของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่ างประเทศ
ผูว้ ิ จัย น าเสนอผลวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล การเดิ น ทางของนักท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศ
อันได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ทวีปที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ จานวนครั้งที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ
ตารางที่ 1 ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ
ข้อมูลการเดินทางของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่ างประเทศ
1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อไปเยี่ยมญาติ
เดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา
เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การศึกษา การรักษาสุขภาพ
อื่น ๆ
รวม
2. ทวีปที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทาง
ไม่มี
ยุโรป
อเมริ กา
ออสเตรี ย
เอเชีย
แอฟริ กา
รวม
3. จานวนครั้งที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ
ต่ากว่า 3 ครั้ง
ต่ากว่า 5 ครั้ง
5 ครั้งขึ้นไป
รวม

จานวนคน (ความถี่)

ร้ อยละ

336
21
32
11
400

84.0
5.3
8.0
2.8
100.0

1
147
19
6
223
4
400

0.3
36.9
4.8
1.5
55.9
1.0
100

287
65
48
400

71.8
16.3
12.0
100

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางไปท่อ งเที่ยวต่างประเทศในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ จานวน 400 คน ของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ไปต่างประเทศ มีดงั นี้ วัตถุประสงค์ เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อไปเยี่ยมญาติ จานวน 336 คน คิดเป็ นร้อยละ
84.0 รองลงมา เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การศึกษา การรักษาสุ ขภาพ จานวน 32 คน คิกเป็ นร้อยละ 8.0
เดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 และเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ จานวน 11
คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ตมลาดับ
เมื่อพิจารณาผลตามทวีปที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทวีปที่มีผลต่อการตัดสิ นใจส่ วน
ใหญ่คือ ทวีปเอเชีย จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.9 รองลงมา ทวีปยุโรป จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.9
ทวีปอเมริ กา จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 ทวีปออสเตรี ย จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ทวีปแอฟริ กา
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0 และไม่มี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ตามลาดับ
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เมื่ อพิจารณาผลตามจานวนครั้ งที่ เคยเดินทางไปต่างประเทศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จานวนครั้งที่
มากที่สุด คือ ต่ากว่า 3 ครั้ง จานวน 287 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.8 รองลงมา ต่ากว่า 5 รั้ง จานวน 65 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.3 และ 5 ครั้งขึ้นไป จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแรงจู งใจที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเดินทางท่ องเที่ย วต่ างประเทศของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทย
ผูว้ ิจยั นาเสนอข้อมูล แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทยไว้ 6 ด้าน อันได้แก่ แรงจูงใจด้านราคาบัตรโดยสารในการเดินทาง แรงจูงใจด้านโปรโมชัน่ ราคา แรงจูงใจ
ค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง แรงจูงใจด้านสถานที่ ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว แรงจูงใจด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ แรงจูงใจด้านสายการบินที่ขยายเส้นทาง ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

แรงจูงใจที่มีผลต่ อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่ างประเทศ
ด้านราคาบัตรโดยสารในการเดินทาง
ด้านโปรโมชัน่ ราคา
ด้านค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง
ด้านสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ด้านการบินที่ขยายเส้นทาง
ค่าเฉลี่ยรวม

3.33
3.79
3.48
4.18
4.01
3.90

การแปลผล
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3.78

มาก

̅
X

จากตารางที่ 2 พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทย พบมากที่ สุด คื อ ด้านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ดึ ง ดู ด นักท่ อ งเที่ ย ว ( X̅ = 4.18) รองลงมา ด้า นสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ( X̅ = 4.01) ด้านด้านการบินที่ขยายเส้นทาง ( X̅ = 3.90) ด้านด้านโปรโมชั่นราคา (X̅ = 3.79)
ด้านอื่น ๆ (X = 3.78) ด้านค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง ( ̅X = 3.48) และด้านราคาบัตรโดยสารในการเดินทาง
(̅X = 3.33) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยแรงจูงใจด้านราคาบัตรโดยสารในการเดินทาง
ลาดับ
1
2
3
4

แรงจูงใจด้านราคาบัตรโดยสารในการเดินทาง
ราคาบัตรโดยสารของสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost)
ราคาบัตรโดยสารของสายการบิน Full Services
ราคาบัตรโดยสารที่ได้จากการสะสมไมล์ / บัตรสมาชิกสายการบิน
ราคาบัตรโดยสารที่ได้จากการเป็ นพนักงานของสายการบิน
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
X

3.81
3.54
3.20
2.77
3.33

การแปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย แรงจูงใจด้านราคาบัตรโดยสารในการเดินทาง พบมากที่สุด คือ ราคาบัตรโดยสารของสายการบินต้นทุน
ต่า (Low Cost) (X̅=3.81) รองลงมาราคาบัตรโดยสารของสายการบิน Full Services (X̅=3.54) ราคาบัตรโดยสารที่
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ได้จากการสะสมไมล์ / บัตรสมาชิ กสายการบิน ( ̅X=3.20) และราคาบัตรโดยสารที่ได้จากการเป็ นพนักงานของ
สายการบิน (̅X=2.77) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยแรงจูงใจด้านโปรโมชัน่ ราคา
ลาดับ
1
2
3
4

แรงจูงใจด้านโปรโมชั่นราคา
โปรโมชัน่ จากสายกาบิน เช่น ทัวร์ 0 บาท
โปรโมชัน่ จากเว็ปจองตัว๋ เครื่ องบินราคาถูก เช่น Trip.com
โปรโมชัน่ จากเว็ปจองตัว๋ เครื่ องบินพร้อมที่พกั เช่น Traveloka
แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
X

3.62
3.84
3.94
3.77
3.79

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทย แรงจูงใจด้านโปรโมชั่นราคา พบมากที่ สุด คือ โปรโมชั่นจากเว็ปจองตัว๋ เครื่ องบินพร้ อมที่พกั เช่ น
Traveloka (X̅=3.94) รองลงมาโปรโมชั่น จากเว็ป จองตั๋ว เครื่ อ งบิ น ราคาถู ก เช่ น Trip.com (X̅=3.84) แพ็ก เกจ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ (̅X=3.77) และโปรโมชัน่ จากสายกาบิน เช่น ทัวร์ 0 บาท (3.62) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยแรงจูงใจด้านค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง
ลาดับ
1
2
3
4
5

แรงจูงใจด้านค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง
อัตตราค่าเงินอยูใ่ นระดับถูก
อัตตราค่าเงินอยูใ่ นระดับปานกลาง
อัตตราค่าเงินอยูใ่ นระดับแพง
อัตตราค่าเงินอยูใ่ นระดับไล่เลี่ยกับประเทศไทย
ไม่เกี่ยวกับอัตตราค่าเงิน
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
X

3.85
3.68
3.10
3.59
3.20
3.48

การแปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทย แรงจูงใจด้านค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง พบมากที่สุด คือ อัตตราค่าเงินอยู่ในระดับถูก ( X̅=3.85)
รองลงมาอัตตราค่าเงินอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅X=3.68) อัตตราค่าเงินอยู่ในระดับไล่เลี่ยกับประเทศไทย ( ̅X=3.59)
ไม่เกี่ยวกับอัตตราค่าเงิน ̅X=3.20) และอัตตราค่าเงินอยูใ่ นระดับแพง (̅X=3.10) ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยแรงจูงใจด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ลาดับ
1
2
3
4
5

แรงจูงใจด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
สถานที่มีความสวยงาม
สถานที่เป็ นที่นิยม
สถานที่มีความทันสมัย
สถานที่อิงธรรมชาติ
สถานที่อิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยรวม
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̅
X

4.45
4.27
4.29
4.13
3.79
4.18

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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จากตารางที่ 6 พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย แรงจูงใจด้านสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ดึงดู ดนักท่อ งเที่ ยว พบมากที่ สุดคือ สถานที่ มีความสวยงาม ( ̅X=4.45)
รองลงมาสถานที่ มี ค วามทันสมัย ( X̅=4.29) สถานที่ เ ป็ นที่ นิ ย ม ( X̅=4.27) สถานที่ อิ ง ธรรมชาติ ( X̅=4.13) และ
สถานที่อิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (X̅=3.79) ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยแรงจูงใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

แรงจูงใจด้านสิ่งอานวนความสะดวกต่ าง ๆ
ที่พกั หรื อพักแรม
อาหารและสถานบันเทิง
การบริ การนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
สิ นค้าที่ระลึก
ระเบียบการเข้า-ออกประเทศมีความสะดวกรวดเร็ว
โครงสร้างพื้นฐานศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
X

4.30
4.24
3.73
3.56
4.13
4.11
4.01

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทย แรงจูงใจด้านสิ่ งอานวนความสะดวกต่าง ๆ พบมากที่สุดคือ ที่พกั หรื อพักแรม (X̅=4.30) รองลงมาอาหาร
และสถานบันเทิง ( X̅=4.24) ระเบี ยบการเข้า -ออกประเทศมี ความสะดวกรวดเร็ ว ( X̅=4.13) โครงสร้ างพื้นฐาน
ศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว ( ̅X=4.11) การบริ การนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ( ̅X=3.73) และสิ นค้าที่ระลึก ( ̅X=3.56)
ตรามลาดับ
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยแรงจูงใจด้านการบินที่ขยายเส้นทาง
ลาดับ
1
2
3
4

แรงจูงใจด้านสายการบินที่ขยายเส้ นทาง
สายการบินที่มีการขยายเส้นทางใหม่รองรับการท่องเที่ยว
สายการบินที่มีเที่ยวบินไปต่างประเทศหลากหลาย
สายการบินที่มีความถี่ในการบินไปยังประเทศนั้น ๆ
สายการบินที่มีเที่ยวบินตรงไปยังต่างประเทศ
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
X

3.83
3.90
3.83
4.04
3.90

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 8 พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทย แรงจูงใจด้านสายการบินที่ขยายเส้นทาง พบมากที่สุดคือสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงไปยังต่างประเทศ
(X̅=4.04) รองลงมาสายการบินที่มีเที่ยวบินไปต่างประเทศหลากหลาย ( X̅=3.90) สายการบินที่มีการขยายเส้นทาง
ใหม่รองรับการท่องเที่ยว (X̅=3.83) และสายการบินที่มีความถี่ในการบินไปยังประเทศนั้น ๆ (X̅=3.83) ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ในส่ วนของการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ผูว้ ิจยั
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พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อไปเยี่ยม
ญาติ มากที่ สุดถึง 336 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.0 กล่าวคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยมักจะนิ ยมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ อันเป็ นการขจัดความเมื่อยล้าทางร่ างกายและจิตใจจากการทางานให้หมดไป ทั้งนี้ วัตถุประสงค์
ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อนอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด โดยมี
แรงจูงใจด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมักจะเลือกเดินทางไปยัง
สถานที่ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกรองรับ สอดคล้องกับ สิ รัชญา วงษ์อาทิตย์ และยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2559)
ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งโหยหาอดีตของนักท่ องเที่ยวชาวไทยโดย
จุดประสงค์เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมและปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งโหยหาอดี ตของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญระดับมาก ได้แก่ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก โครงสร้าง
พื้นฐาน อารมณ์และความรู ้สึก และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งนี้ปัจจัยมีผลต่อการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ
ระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และด้านการเรี ยนรู ้ ตามลาดับ และ
สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชี พและ ระดับการศึกษาที่แตกต่ างกัน มีการให้ความสาคัญต่อปั จจัยใน
การตัดสิ นใจในการท่องเที่ยวเชิงโหยหา อดีตที่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และระดับ
การศึกษา
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนักท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในส่ วนของแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ างประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ผูว้ ิจยั พบว่า ผลรวมของแรงจูงใจที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
ด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก แต่ผลรวมย่อยในแต่ละด้าน พบว่าด้านสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ดึ งดู ดนักท่ องเที่ ย วมี
แรงจูงใจต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสวยงาม
ที่มีค่าร้อยละอยู่ที่ 4.45 ซึ่ งมากที่สุดในระดับด้านต่าง ๆ รองลงมาคือที่พกั หรื อที่พกั แรม ที่อยู่ในด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ คิดเป็ นร้อนละ 4.30 สอดคล้องกับสมบัติ กาญจนกิจ(2557) ที่ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวหรื อ
สิ่ งดึงดูดใจเพื่อการท่องเที่ยวว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างยิ่งที่หน่ วยงานต่าง ๆ ของทุกประเทศควรให้คุณค่าและ
กาหนดเป็ นนโยบายการพัฒนา เพราะปัจจัยดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวหรื อจุดสนใจเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Attractions) มีรูปแบบที่หลากหลาย

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นาผลการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่ องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย นาไปใช้เพื่อเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด
เกี่ยวกับการที่จะพัฒนาและปรับปรุ งตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) เนื่ อ งจากผลกระทบของโรคระบาด Covid-19 ท าให้ ผู ้วิ จัย ไม่ ส ามารถลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้อ มู ล
นักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างจริ งจัง ทาให้ขอ้ มูลที่ได้มาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบและไม่สามารถเชื่อถือได้นกั เนื่องจาก
มีเวลาและช่องทางในการรวบรวมแบบสอบถามอย่างจากัด ไม่เหมือนกับการลงพื้นที่สอบถามนักท่องเที่ยวจริ ง ๆ
ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั อาจจะนาหัวข้อวิจยั นี้ไปลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลอย่างจริ งจัง เพื่อนาข้อมูลที่ได้
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นั้นมาหาค่าว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ และแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นเป็ นอย่างไร ตรงกับสมมติฐานที่ได้ต้งั มาหรื อไม่
(2) อาจมี ก ารเพิ่ ม สมมติ ฐ านขึ้ น มา เช่ น เปรี ยบเที ย บระหว่ า งทวี ป เอเชี ย และทวี ป ยุ โ รปว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการเดินทางไปต่างประเทศในทวีปเอเชียและยุโรปแตกต่างกัน ให้เกิดความแน่
ชัด ในการเลื อ กเดิ น ทางที่ อ าจจะขึ้ น อยู่ กับ สถานที่ ห รื อ ค่ า เงิ น ประเทศจุ ด หมายปลายทาง ท าให้ ก ารวิ จัย มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจาก ดร.นคริ นทร์ ทัง่ ทอง หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการบริ การธุรกิจเรื อสาราญ และอาจารย์ชญานิศา วงษ์พนั ธุ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ
บริ การธุ รกิ จเรื อสาราญ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่กรุ ณาให้คาแนะนาปรึ กษาตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนกระทัง่ งานวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
อนึ่ ง ผูว้ ิ จัย หวังว่ า งานวิ จัยฉบับนี้ จะมี ประโยชน์อ ยู่ไ ม่ น้อ ย จึ ง ขอมอบส่ ว นดี ท้ ังหมดนี้ ให้แ ก่ เหล่า
คณาจารย์ที่ได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาจนทาให้ผลงานวิจยั เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูว้ ิจยั ขอน้อม
รับผิดเพียงผูเ้ ดียว และยินดีที่จะรับฟั งคาแนะนาจากทุก ท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิจยั ต่อไป
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่ างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Email: thanaporn.ka@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาเพื่อศึ กษาแนวโน้มการเดิ นทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster) จานวน 1,000 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบอนุ ก รมเวลา (Time Series) วิ เ คราะห์ ผ ลใช้สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ในการวิ เ คราะห์ ถึ ง แนวโน้ม การเดิ นทาง
ทางอากาศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลใน 2 รู ปแบบ ได้แก่ การเดินทางภายในประเทศ และ
การเดิ นทางระหว่างประเทศ ในช่ วงวิกฤตการณ์ Covid-19 โดยพบว่า แนวโน้มการเดิ นทางทางอากาศทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการการเดินทางภายในประเทศมี
สั ด ส่ วนของความต้อ งการในการเดิ นทางในช่ วงวิ กฤตการณ์ Covid-19 มากกว่ า ความต้อ งการการเดิ นทาง
ทางอากาศระหว่างประเทศ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สายการบินต่างๆจะต้องคานึงถึงปั จจัยดังกล่าวเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ ง
การให้บริ การ เสริ มสร้ างมาตรการความปลอดภัย เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการเดินทางให้กับผูโ้ ดยสาร และ
สามารถรักษาฐานลูกค้าของตนเพื่อให้กลับมาใช้บริ การเพิ่มมากขึ้นหลักวิกฤตการณ์ Covid-19ได้อีกด้วย
คาสาคัญ: ความต้องการ, การเดินทางทางอากาศ,วิกฤตการณ์ Covid-19
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ABSTRACT
The objective of this research studied the trends of air travelling among passengers in Bangkok and
Vicinity during the Covid-19 crisis. The cluster sampling was used to yield 1,000 samples of Passengers in
Bangkok and Vicinity and data was collected in a time series. This study the results were analyzed using
descriptive statistics for statistical analysis of the air travel trends of passengers in the Bangkok and suburbs in 2
forms: domestic travel and international travel during the Covid-19 crisis. The study found that both domestic
and international air travel trends continued to increase. Domestic travel is more proportionate to travel demand
during the Covid-19 crisis than international air travel demand. This is the trends that airlines have to take into
account such factors in order to improve their service and strengthen safety measures to ensure the travelling of
passengers and able to maintain their customer base and loyalty in order to come back to use more services after
Covid-19 crisis as well.
Keywords: Demand, Air travelling, Covid-19 Crisis

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปลายปี 2019 ผลกระทบใหญ่ของการเดินทางทางอากาศได้เกิดขึ้นอีกครั้งจากการแพร่ ระบาดของไวรัส
โคโรน่า หรื อ Covid-19 ที่ทาให้ประเทศต่างๆทัว่ โลกออกมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดจนไปถึงปิ ดประเทศ
ปิ ดเมื อง หรื อ มาตรการล็อกดาวน์ รวมไปถึ งนโยบายการห้ามเคลื่ อนย้ายระหว่างเมื อง การห้ามเดิ นทางข้าม
ประเทศ ข้ามจังหวัด จนไปถึงการปิ ดท่าอากาศ จากมาตรการดังกล่าวอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงอย่า ง
มากนัน่ ก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน ซึ่ งจะเห็นได้จากจานวนเที่ยวบินของสายการบินใน
ประเทศต่างๆลดลงมากถึง ร้อยละ 70 - 90 ของเที่ยวบินทั้งหมด และที่เห็นได้ชดั สายการบินต่างๆในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็ น สายการบินไทย สายการบินกรุ งเทพ สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ฯลฯ
ต่างงดให้บริ การทุกเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากมาตรการการจากัดการเดินทางข้างต้น
วิกฤตการณ์ Covid-19 ยังเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปสู่ วิถีชีวิตใหม่
(New Normal) ดังนั้นจึ งสามารถกล่าวได้ว่าพฤติ กรรมการเดิ นทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารและรู ปแบบของ
การให้บริ การของสายการบินหลังวิกฤตการณ์ Covid-19 มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่ นอนตลอดกาล
หรื อจนกว่าโรคระบาดจะสิ้นสุ ดซึ่งก็ยงั คงไม่มีใครทราบว่าจะสิ้นสุ ดเมื่อไหร่
การดาเนินการด้านการบินที่สาคัญไม่ใช่เพียงแต่การให้บริ การบนเครื่ องบินเท่านั้น สิ่ งที่สาคัญไม่แพ้กนั
นั่นก็คือ ขั้นตอนก่ อนปฏิบัติการบิน ไม่ว่าจะเป็ นการตรวจบัตรโดยสาร พิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ในกรณี ที่
เดินทางระหว่างประเทศ) การตรวจ ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย และการตรวจบัตรขึ้นเครื่ องบิน ณ ประตูข้ นึ
เครื่ องบิน ซึ่ งในเวลาสถานการณ์ปกติแล้วในเที่ยวบินระหว่างประเทศจะใช้เวลาอย่างน้อย หนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง และ
ในเที่ยวบินภายในประเทศจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชัว่ โมง แต่ในวิกฤตการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ขั้นตอนก่อน
การปฏิบตั ิการบินจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มมาตรการคัดกรองโรคก่อนปฏิบตั ิการบิน
ไม่ว่าจะเป็ น ณ จุดตรวจก่อนทาการตรวจบัตรโดยสาร หรื อแม้กระทัง่ ในบางสายการบิน อาทิเช่น สายการบิน
เอมิเรตส์ ได้เริ่ มตรวจหาเชื้อ Covid-19 ผูโ้ ดยสารก่อนขึ้นเครื่ องบินซึ่งจะรู ้ผลภายใน 10 นาที อีกทั้งการเดินทางไป
ในหลายๆ ประเทศยังมีมาตรการที่ใช้เอกสารการรับรองสุ ขภาพ หรื อ Fit to Fly ที่ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องมี ก่อน
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การเดินทางให้เรี ยบร้อย ดังนั้นการเพิ่มมาตรการดังกล่าวก่อนทาการบินจึงจาเป็ นที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่าง
เข้มข้น ละเอียด มากขึ้น ดังนั้นขั้นตอนก่อนทาการบินจึงจาเป็ นต้องใช้เวลามากขึ้นจากเดิมดังนั้นผูโ้ ดยสารจะต้อง
ตรวจสอบประเทศปลายทางถึงเอกสารที่มีความจาเป็ นต้องใช้และเผื่อเวลาในขั้นตอนก่อนทาการบินที่เพิ่มขึ้นอีก
ด้ว ย และที่ ส าคัญ นอกเหนื อ จากขั้น ตอนก่ อ นท าการบิ น ที่ จ ะขาดไม่ ไ ด้คื อ เรื่ องของสั ม ภาระที่ ปั จ จุ บั น
เจลแอลกอฮอล์ล้างมื อเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นในวิกฤตการณ์ Covid-19 นี้ แต่เนื่ องด้วยกฎห้ามนาของเหลว เจล หรื อ
สเปรย์ (LAGs) ขึ้นเครื่ องบินเกินข้อกาหนดเด็ดขาด อย่างไรก็ตามหลังจากนี้มีความเป็ นไปได้ว่าเจลแอลกอฮอล์
ล้างมืออาจเป็ นข้อยกเว้นโดย US Transportation Security Administration ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานด้านความปลอดภัย
ทางการบินของสหรัฐอเมริ กาได้เริ่ มอนุญาตให้ผโู ้ ดยสารนาเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือที่สามารถผ่านจุดตรวจรั กษา
ความปลอดภัยก่อนทาการบินและนาขึ้นเครื่ องบินได้ โดยมีขอ้ แม้เพียงแค่ตอ้ งผ่านการคัดแยกพิเศษและใช้เวลาที่
เพิ่มขึ้นเท่านั้น
สาหรั บการศึกษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง ที่ จะทาให้เข้าใจถึ งแนวโน้ม
การเดินทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ซึ่ งเน้นการเดินทางและบริ การที่มีคุณภาพดี
คุม้ ค่า เน้นการซื้ อด้วยเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์ โดยให้ความสาคัญกับความพึงพอใจและสถานการณ์รอบตัวเป็ น
หลัก มีความสามารถในการซื้อบริ การในราคาสู ง จึงมีศกั ยภาพสู งในการบริ โภค ขณะเดียวกันคานึงถึงความมัน่ ใจ
ด้านความปลอดภัย ความมัน่ ใจด้านบริ การ ใส่ ใจสุ ขภาพที่ดี อีกทั้งผูโ้ ดยสารกลุ่มนี้ ไม่ตอ้ งกังวลต่อค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง เนื่ องจากเป็ นผูโ้ ดยสารอาศัยอยู่ในเขตเมือง จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้ อสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ มากยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญของการวิจยั เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการการเดินทางทางอากาศ
ของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลในยุค Covid-19 เพื่อนาผลวิจัยไปใช้ในการคาดประมาณและ
หามาตรการรองรับการให้บริ การการเดินทางทางอากาศในช่วง Covid-19 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม การเดิ น ทางทางอากาศของผู ้โ ดยสารในเขตกรุ ง เทพและปริ มณฑลใน ช่ ว ง
วิกฤตการณ์ Covid-19
การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ทาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีการตัดสิ นใจ
2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. งานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการเดินทางทางอากาศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฏีที่ที่เกี่ยวข้องกับ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั สามารถสร้างเป็ นกรอบแนวคิดของ
การวิจยั โดยมีตวั แปรอิสระและตัวแปรตามดังแผนภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสาร
ปัจจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยทางด้านทุนมนุษย์
(Patterson and Pegg, 2009)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ตัวแปรตาม
แนวโน้มความต้องการการเดินทาง
ทางอากาศในช่วงวิกฤตการณ์
Covid-19

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แนวโน้ม การเดิ น ทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑลในยุค Covid-19 เป็ น
การศึกษาโดยการวิจยั แบบเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยรู ปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ในช่วงเดือน เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้คือประชากรที่อยู่ในวัยสู งอายุ20 ปี ขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑลโดยใช้การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร
ของ Roscoe (1975) ไม่พบในเอกสารอ้างอิง แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อน 5%
โดยจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ น 1,000 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นชาวไทยที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ชาวไทยที่อยูใ่ น
เขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลใช้วิธีท าการสุ่ ม แบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลื อ กจาก
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยวิธี Cluster Sampling เพื่อเลือกเขตที่ผูส้ ู งอายุ
อาศัยอยู่ ได้จานวน 5 เขตในกรุ งเทพฯ ได้แก่ เขตวัฒนา เขตดอนเมือง เขตบางนา เขตสาทร และเขตธนบุรี ในเขต
ปริ มณฑล 2 อาเภอได้แก่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเรื่ อง “การตัดสิ นใจในการเลื อกรู ปแบบใน
การท่องเที่ยวและการเดินทางของชาวไทยในยุค Covid-19” ของผูว้ ิจยั ซึ่ งผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha ที่ 0.823 ซึ่งเป็ นค่าที่ค่อนข้างสู ง
ใกล้เคียงกับ 1 และมากกว่า 0.75 จึงเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (Crandall, 1981)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งกรอกค าตอบเอง ( SelfAdministered) ซึ่ งแบบสอบถามในส่ ว นที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะคาถามเป็ นแบบสารวจรายการ
(Check list) ส่ วนแบบสอบถามในส่ วนที่ 2 เป็ นแบบคาถามเกี่ยวกับความต้องการในการเดินทางภายในประเทศ
และต่างประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทยในยุค Covid-19 โดยใช้เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับความต้องการในการเดินทาง
ทางอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทย แต่ถา้ ในกรณี กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถกรอก
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แบบสอบถามได้ผู ้วิ จัย จะท าการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ส อบถามในแบบสอบถามและบัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงใน
แบบสอบถามและนาแบบสอบถามที่ได้มาทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ จากนั้นจึงนาผลคานวณทาง
สถิติที่ได้ มาเขียนการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ อัตราส่ วน รวมทั้งนาเสนอผลการวิจยั
ต่อไป

ผลการวิจัย
1. ข้อ มู ล ลัก ษณะทั่ว ไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้า นเพศ พบว่ า ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มากกว่ า
เพศชาย โดยมีเพศชาย จานวน 489 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.90 และเพศหญิง จานวน 511 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.10
ด้านอายุ พบว่า อายุเฉลี่ย 36.72 ปี กลุ่มตัวอย่าง มีอายุต่าสุ ด 20 ปี อายุสูงสุ ด 65 ปี ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 675 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.50 น้อยที่ สุดคือ สถานะภาพ หย่าร้ าง/
หม้าย/แยกกันอยู่ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.70 ปั จจัยด้านทุนมนุ ษย์ ด้านการศึ กษา พบว่า ส่ วนใหญ่ มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 672 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.20 น้อยที่สุดคือ ระดับปริ ญญาเอก จานวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.90 ปั จจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานเอกชน จานวน 522 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.20 น้อยที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.20 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 26,872.25 บาท ส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งสุ ด 120,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่าสุ ด 14,000 บาท
2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทางทางอากาศภายในประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทยในยุค
Covid-19 พบว่าในเดือนเมษายน 2563 ผูโ้ ดยสารมีความต้องการในการเดินทางอยูท่ ี่ร้อยละ 26.20 เดือนพฤษภาคม
2563 อยูท่ ี่ร้อยละ 32.40 เดือนมิถุนายน 2563 อยูท่ ี่ร้อยละ 34.70 เดือน กรกฎาคม 2563 อยูท่ ี่ร้อยละ 48.80 สิ งหาคม
2563 อยูท่ ี่ ร้อยละ 59.60 และกันยายน 2563 อยูท่ ี่ ร้อยละ 82.60 ดังภาพที่ 2
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ระดับความต้องการการเดินทางทางอากาศภายในประเทศ
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงความต้องการการเดินทางทางอากาศภายในประเทศ
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ที่มา: ผูว้ ิจยั
3. ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทยในยุค
Covid-19 พบว่าในเดือนเมษายน 2563 ผูโ้ ดยสารมีความต้องการในการเดินทางอยู่ที่ร้อยละ 9.20 เดือนพฤษภาคม
2563 อยู่ที่ร้อยละ 7.50 เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ร้อยละ 11.50 เดือน กรกฎาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 24.20 สิ งหาคม
2563 อยูท่ ี่ ร้อยละ 27.40 และกันยายน 2563 อยูท่ ี่ ร้อยละ 35.50 ดังภาพที่ 3
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ระดับความต้องการการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงความต้องการการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ที่มา: ผูว้ ิจยั

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลจานวน 1,000 คน ตั้งแต่วยั แรงงานขึ้น
ไป ทุกกลุ่มอาชีพ ถึงการตัดสิ นใจในการเดินทางทางอากาศในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 พบว่า ยังมีความต้องการ
ในเดิ น ทางทางอากาศทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น โดยความต้อ งการการเดิ น ทางทางอากาศ
ภายในประเทศมีสัดส่ วนความต้องการที่สูงกว่าความต้องการการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความต้องการเดินทางทางอากาศให้เหตุผลว่าแม้ราคาบัตรโดยสารจะมีราคาที่สูงขึ้นแต่การเดินทางทาง
อากาศยังเป็ นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด และรวดเร็ วที่สุดมากกว่าการเดินทางทางอื่นๆ รวมทั้งมีความเชื่อมัน่ ต่อ
มาตรการตรวจคัด กรองก่ อ นการเดิ น ทางว่ า จะท าให้ ใ ช้บ ริ ก ารได้อ ย่า งปลอดภัย แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามยัง พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างที่ ยงั ไม่เลื อกเดินทางทางอากาศจนกว่าสถานการณ์ ต่างๆจะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ ดงั เดิ ม โดยให้
เหตุ ผ ลในด้า นราคาบัต รโดยสารที่ สู ง ขึ้ น ไม่ คุ้ม ค่ า ต่ อ การเดิ น ทางและอยากให้ มี ค วามปลอดภัย มากที่ สุ ด
ในการเดินทาง จากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ยงั คงเชื่อมัน่ ในการเดินทางทางอากาศ
และยอมรับมาตรการทางด้านการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากการศึ กษาที่ ว่า ความต้องการเดิ นทางในประเทศของผูโ้ ดยสารมี แนวโน้มที่ สูงขึ้น อย่า ง
ต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าผูโ้ ดยสารในประเทศซึ่ งจะเป็ นกระแสหลักของการเดินทางที่มีจานวน
เพิ่มขึ้นควรมีการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการการป้ องกันการแพร่
ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่ งครัดเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจและความปลอดภัยในการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
แบะเป็ นการรักษาฐานลูกค้าให้คงอยูอ่ ีกด้วย
(2) จากการศึกษาพบว่าความต้องการการเดินทางทางทางอากาศระหว่างประเทศของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยยังคงมี ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีสัดส่ วนน้อยกว่าความต้องการการเดินทางทางอากาศ
ภายในประเทศเป็ นเพราะสถานการณ์การแพร่ ระบาดในต่างประเทศยังคงรุ น แรงอยู่แต่หากสถานการณ์การแพร่
ระบาดในต่างประเทศคลี่คลายไปในทางที่ดี ความต้องการการเดินทางระหว่างประเทศจะต้องมีสัดส่ วนที่สูงขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิมของสายการบินในเส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินต่างๆควรใช้กลยุทธ์
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) ประเมิ น ติ ดตาม และแจ้งข่าวสารด้านต่างๆ ของ
สายการบิน และใช้กลยุทธ์เสริ มสร้างความมัน่ ใจและความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศให้กบั ผูโ้ ดยสาร
ในการกลับใช้บริ การหลังวิกฤตการณ์ Covid-19 อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึ ก ษานี้ เป็ นเพี ยงการศึ ก ษากลุ่ ม ของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลเท่ า นั้น ยังมี กลุ่ม
ผูโ้ ดยสารในภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทย หรื อ ผูโ้ ดยสารต่างชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก เพื่อเป็ นการศึกษาวิจยั
ความต้องการการเดินทางของผูโ้ ดยสารในยุค Covid-19 ที่ครอบคลุมในผูโ้ ดยสารที่มี อายุ ช่วงวัย เชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงสาหตุในการตัดสิ นใจ
ในการเลือกรู ปแบบการเดินทางของผูโ้ ดยสารในยุค Covid-19 ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึง
พฤติกรรม และปั จจัยในการเดินทางในรู ปแบบต่างๆของผูโ้ ดยสารในยุค Covid-19 เพื่อได้ขอ้ มูลด้านการเดินทาง
ของผูโ้ ดยสารที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นต่อไป
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ดร.เมธาวี ธรรมเกษร
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การการเดิ นทาง
ภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจา
ทางกับ สายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า โดยตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการศึ กษามาจากประชากรที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster) จานวน 500 คน วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิ งพรรณนา และ
การใช้สถิติข้ นั สู ง Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบ
การเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลใน 2 รู ปแบบ ได้แก่ การเดินทางโดยรถ
โดยสารประจาทาง และสายการบินต้นทุนต่า โดยพบว่า ผูโ้ ดยสารตัดสิ นใจที่จะเลือกรู ปแบบการเดินทางโดยสาย
การบินต้นทุนต่ามากกว่ารถโดยสารประจาทาง โดยมีปัจจัย ในด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ข้อจากัดทาง
กายภาพของผูโ้ ดยสารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการเดินทางภายในประเทศของ
ผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ระบบขนส่ งสาธารณะต้องคานึงถึงปั จจัยดังกล่าวเพื่อนามา
พัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การเพื่อเป็ นรู ปแบบการเดินทางที่ตอบสนองผูโ้ ดยสารทุกช่วงวัยได้ต่อไป
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ, การเดินทางภายในประเทศ, สายการบินต้นทุนต่า
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ABSTRACT
The objective of this research studied the factors affecting decision making on selection of domestic
traveling pattern of passengers in Bangkok and Vicinity: the comparative study between public bus services and
low cost carrier. The cluster sampling was used to yield 500 samples of passengers in Bangkok and Vicinity. This
study used advanced Ordered Logistic Regression for statistical analysis of the factors affecting the decision
making of domestic traveling patterns: public bus services, and low cost carrier. The study found that the
passengers decided to choose low cost carrier services more than public bus with the correlated factors age,
average monthly incomes and physical limitations. The public transportation needs to consider these factors in
order to improve the services for all generation passengers.
Keywords: Decision Making, Domestic Traveling, Low Cost Carrier

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั การเดินทางทางอากาศเป็ นที่นิยมอย่างมาก ซึ่ งแตกต่างจากในอดีตที่การเดินทางทางอากาศ
ถูก จากัดไว้เฉพาะในกลุ่มชนชั้นสู ง เนื่องจากธุรกิจการบินยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายและมีราคาที่สูง เพราะด้วยเหตุผล
ทางด้าน ราคาของสายการบินประเภทนี้ทาให้ประชาชนทัว่ ไปที่มีรายได้สามารถเข้าถึงการเดินทางทางอากาศได้
ง่ า ยขึ้ น อี ก ทั้ง ท าให้ ป ระชาชนมี ท างเลื อ กในการเดิ น ทางเพิ่ ม มากขึ้ น มี ผ ลท าให้ พ ฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไปโดยการหันมา ใช้การคมนาคมทางอากาศมาขึ้น ประเภทของผูท้ ี่ใช้บริ การของสายการบินนั้นมี
ตั้ง แต่ เ ด็ ก วัย รุ่ น ผูใ้ หญ่ ผูส้ ู ง อายุ แม้ว่ า สิ่ ง แวดล้อ มภายในห้ อ งโดยสารบนเครื่ อ งบิ น จะมี ผ ลต่ อ ผูโ้ ดยสาร
โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ แต่การเดินทางโดยเครื่ องบินก็ถือว่าเป็ นการเดินทางที่ปลอดภัยและประหยัดเวลาที่สุดและใน
ปัจจุบนั จานวนของผูส้ ู งอายุมีเพิ่มมากขึ้นนอกจากบัตรโดยสารของสายการบินในปัจจุบนั ราคาถูกลงมากแล้ว การ
เดินทางโดยเครื่ องบินก็ถือว่าเป็ นการเดินทางที่ปลอดภัย ที่สุดและรวดเร็ วที่สุดด้วยเช่นกัน จึงทาให้จานวนผูท้ ี่
เดินทางโดยเครื่ องบินเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มผูส้ ู งอายุ ที่ใช้บริ การสายการบินจานวน 1.45 ล้านคนในปี พ.ศ.
2550 เป็ น 2.13 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 (Civil Aviation Authority of Thailand, 2018)
สาหรั บการศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเพื่อทาความเข้าใจอย่างลึ ก ซึ้ ง ที่ จะทาให้เข้าใจถึ งรู ปแบบ
การเดิ นทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ซึ่ งเน้นการเดิ นทางและบริ การที่มี
คุ ณ ภาพดี คุ้ม ค่ า เน้ น การซื้ อ ด้ว ยเหตุ ผ ลโดยไม่ ใ ช้ อ ารมณ์ โดยให้ ค วามส าคัญ กับ ความพึ ง พอใจเป็ นหลัก
มีความสามารถในการซื้ อบริ การในราคาสู ง จึงมีศกั ยภาพสู งในการบริ โภค ขณะเดียวกันคานึงถึงความมัน่ ใจด้าน
ความปลอดภัย ความมัน่ ใจด้านบริ การ ใส่ ใจสุ ขภาพที่ ดี อีก ทั้งผูโ้ ดยสารกลุ่มนี้ ไม่ต้องกังวลต่อค่าใช้จ่ า ยใน
การเดินทาง เนื่ องจากเป็ นผู โ้ ดยสารอาศัยอยู่ในเขตเมือง จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้ อสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ มากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญของการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้
บริ การการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถ
โดยสารประจาทางกับสายการบินต้นทุนต่า เพื่อนาผลวิจยั ไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาการการให้บริ การของระบบ
ขนส่งสาธารณะให้เหมาะสมกับผูโ้ ดยสารทุกช่วงวัยต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ กษาการเลื อ กใช้บริ การการเดิ น ทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑลระหว่างรถโดยสารประจาทางกับสายการบินต้นทุนต่า
(2) เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การการเดินทางภายในประเทศของ
ผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจาทางกับสายการบิน
ต้นทุนต่า

การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ทาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีการตัดสิ นใจ
2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมช่วงวัย
4. งานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการเดินทางทางอากาศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฏีที่ที่เกี่ยวข้องกับ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั สามารถสร้างเป็ นกรอบแนวคิด
ของการวิจยั โดยมีตวั แปรอิสระและตัวแปรตามดังแผนภาพที่ 2
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสาร
ปัจจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยทางด้านทุนมนุษย์
ข้อจากัดทางกายภาพ
(Patterson and Pegg, 2009)

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ
การเดินทางภายในประเทศของ
ผูโ้ ดยสาร
- รถโดยสารประจาทาง
- สายการบินต้นทุนต่า

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล: การศึ กษาเปรี ยบเที ยบระหว่างรถโดยสารประจาทางกับสายการบิ นต้นทุนต่ า เป็ น
การศึกษาโดยการวิจยั แบบเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยรู ปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
ในช่วงเดือน กันยายน 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562
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ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้คือประชากรที่มีอายุ20 ปี ขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
โดยใช้การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรของ
Roscoe (1975) ไม่ มี ใ นเอกสารอ้ างอิ ง แทนค่ า โดยใช้สู ต รที่ ร ะดับความเชื่ อ มั่น 95% ค่ าความคาดเคลื่ อ น 5%
โดยจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ น 500 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นชาวไทยที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ชาวไทยที่อยู่ใน
เขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลใช้วิธีท าการสุ่ ม แบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลื อ กจาก
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยวิธี Cluster Sampling เพื่อเลือกเขตที่ผูส้ ู งอายุ
อาศัยอยู่ ได้จานวน 3 เขตในกรุ งเทพฯ ได้แก่ เขตวัฒนา เขตบางเขน และเขตธนบุรี ในเขตปริ มณฑล 2 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเรื่ อง “การตัดสิ นใจในการเลื อกรู ปแบบใน
การท่องเที่ยวและการเดินทางของชาวไทย” ของผูว้ ิจยั ซึ่ งผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha ที่ 0.812 ซึ่ งเป็ นค่าที่ค่อนข้างสู งใกล้เคียงกับ 1
และมากกว่า 0.75 จึงเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (Crandall, 1981)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งกรอกค าตอบเอง ( SelfAdministered) ซึ่ งแบบสอบถามในส่ ว นที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และข้อจากัดทางกายภาพ ลักษณะ
คาถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Check list) ส่ วนแบบสอบถามในส่ วนที่ 2 เป็ นแบบคาถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ในการเลือกรู ปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทย โดยใช้เป็ นข้อคาถามจานวนครั้งใน
การใช้การเดินทางทั้งสองรู ปแบบต่อปี แต่ถา้ ในกรณี กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถกรอกแบบสอบถามได้ผวู ้ ิจยั จะทา
การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามและนาแบบสอบถามที่
ได้มาทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ จากนั้นจึงนาผลคานวณทางสถิติ
ที่ ไ ด้ มาเขี ย นการวิ เคราะห์โ ดยวิ เคราะห์ใช้สถิ ติเชิ ง พรรณนา และสถิ ติ สหสัม พันธ์ แ บบพหุ ด้วยวิ ธี Ordered
Logistic Regression วิเคราะห์ รวมทั้งนาเสนอผลการวิจยั ต่อไป

ผลการวิจัย
สถิติเชิงพรรณนา
1. ข้อ มู ล ลัก ษณะทั่ว ไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้า นเพศ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มากกว่ า
เพศชาย โดยมีเพศชาย จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 และเพศหญิง จานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.00
ด้านอายุ พบว่า อายุเฉลี่ย 38.72 ปี กลุ่มตัวอย่าง มีอายุต่าสุ ด 20 ปี อายุสูงสุ ด 76 ปี ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ดว้ ยกัน จานวน 342 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.40 น้อยที่สุดคือ สถานะภาพ หย่าร้าง/
หม้าย/แยกกันอยู่ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.40 ปั จจัยด้านทุนมนุ ษย์ ด้านการศึ กษา พบว่า ส่ วนใหญ่ มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 382 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.40 น้อยที่สุดคือ ระดับปริ ญญาเอก จานวน 6 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 1.2 ปั จจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานเอกชน จานวน 227 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45.40 น้อยที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,425.42 บาท ส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งสุ ด 110,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่าสุ ด 12,000 บาท ปัจจัยด้านข้อจากัดทางกายภาพ พบว่า ส่วนใหญ่แข็งแรง จานวน 224 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.80 น้อยที่สุดคือ มีโรคประจาตัว จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 (จากคาถามปลายปิ ดให้
เลือก)
2. ผลการวิเคราะห์การตัด สิ นใจเลื อกรู ป แบบการการเดิ นทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 รู ปแบบ พบผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลตัดสิ นใจ
เลือกเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่า ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวม 7.52 ครั้งต่อปี (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
0.15232) มากกว่า ตัดสิ นใจเลือกเดินทางทางกับรถโดยสารประจาทาง ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยรวม 3.42 ครั้งต่อปี
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.17245) ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยรวมการวิเคราะห์การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสาร
ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
รูปแบบการเดินทางภายในประเทศ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รถโดยสารประจาทาง
3.42
0.17245

สายการบินต้ นทุนต่า
7.52
0.15232

สถิติสหสัมพันธ์ แบบพหุ ด้ วยวิธี Ordered Logistic Regression
1. การตรวจสอบความสัมพันธุ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) ของตัวแปรอิสระ
การตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระในแต่ละตัวที่จะนาไปเป็ นตัวแปร
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑ์ที่จะพิจารณาตัวแปรที่เหมาะสม
สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวั แปรที่มี
ความสัมพันธ์กนั น้อยกว่า 0.50 หากมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 นัน่ หมายความว่าตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระคู่
นั่ น จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง ซึ่ งอาจจะท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาในด้ า นความสั ม พัน ธ์ พ หุ ร่ วมเชิ ง เส้ น
(Multicolinearity) ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ สัม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร่ วม (Correlation) ระหว่ างคู่ ตัวแปรต้น หรื อ
ตัวแปรอิสระพบว่า ตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ต่ากว่า 0.50
ทุกตัว นัน่ หมายถึงตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระเป็ นอิสระต่อกันมีความสัมพันธ์กนั ต่าจึงสามารถใช้เป็ นตัวแปรต้น
หรื อตัวแปรอิสระในการหาปัจจัยที่มีผลต่อรู ปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารได้ (Crandall, 1981)
2. การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่อดูความเหมาะสมของการใช้
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
การทดสอบตัวแบบการวิ เ คราะห์ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่ อ ดู ค วามเหมาะสมของการใช้
การวิ เ คราะห์การถดถอยโลจิ สติ ก (Logistic Regression Analysis) โดยใช้การวิ เคราะห์ผลจาก ค าสั่ ง Omodel
พบว่า ค่า Prob chi2 ได้ค่า 0.8243 ซึ่ งหมายความว่าไม่มีนัยสาคัญ แสดงว่าแบบจาลองที่ ใช้ Cumulative Logit
Function โดยกาหนดให้ ค่าของ Regression Coefficients ของตัวแปรอิสระทุกตัวคงที่ ในขณะที่ Intercept มีค่า
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ กับระดับของตัวแปรตาม หรื อที่รู้จกั กันในนาม Proportional Odds Model มีความเหมาะสม
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และให้ผลทาง สถิตที่ไม่แตกต่างไปจากแบบจาลองที่กาหนดให้ท้ งั Regression Coefficients ของตัวแปรอิสระ
และ/หรื อ Intercept สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ เมื่ อ เป็ นเช่ น นี้ การใช้ Ordered Logistic Regression ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่กาหนดกับตัวแปรตามที่มีค่าแบ่งออกเป็ นระดับมีความน่าเชื่อถือในทางสถิติ
(Crandall, 1981)
ตารางที่ 2 แสดงการประมาณค่า Ordered Logistic Regression ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
รู ปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ตัวแปรอิสระ

รถโดยสารประจาทาง
Odd Ratio
ปัจจัยด้านประชากร

เพศ
หญิง (กลุ่มอ้างอิง)
ชาย
อายุ
สถานภาพสมรส
โสด (กลุ่มอ้างอิง)
สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
อาชีพ
ว่างงาน/เกษียณอายุ (กลุ่มอ้างอิง)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย/อาชีพอิสระ
รับจ้าง
ประกอบอาชีพเกษตร/ประมง
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน

สายการบินต้นทุนต่า
Odd Ratio

1.1213

0.9872

0.9723***

1.1245***

1.1442
1.4125
ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ

2.1823
1.2327
2.3459**
2.7189**
4.2521**
1.0002***
ปัจจัยด้านทุนมนุษย์

ระดับการศึกษา
ปริ ญญาเอก (กลุ่มอ้างอิง)
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

1.2236
1.1233
1.0042
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1.4232
1.0124

10.2562**
8.7823**
2.3383**
1.2152
1.0078
1.0002***

0.8872
1.0245
1.0145
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ

ข้อจากัดทางกายภาพ
แข็งแรงดี (กลุ่มอ้างอิง)
โรคปวดกระดูก
โรคประจาตัว
ต้องได้รับยาจากแพทย์เพื่อรักษา
Sample size
Prob>chi2
Pseudo-R2
Log likelihood

รถโดยสารประจาทาง
Odd Ratio
ปัจจัยทางด้านกายภาพ

0.9823**
0.9761**
0.8233**
500
0.0000
0.3358
-392.47853

สายการบินต้นทุนต่า
Odd Ratio

2.4278**
1.5862**
1.1523**
500
0.0000
0.3423
-385.47581

จากตารางที่ 2 ซึ่ งเป็ นตารางสถิ ติสหสัมพันธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regression แสดงถึ ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง และสายการบินต้นทุนต่า พบว่า ปัจจัยทางด้าน
ประชากรในเรื่ อ งของอายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของผู ้โ ดยสารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆปี จะมี โ อกาสท าให้ มี สั ด ส่ ว นของระดับ
การตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการเดินทางทางอากาศโดยสายการบินต้นทุนต่าเพิ่มขึ้นที่ 1.1245 เท่า (ระดับ
นัยสาคัญ 0.01) ส่ วนการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางลดลงร้อยละ 2.77 ต่ออายุที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี (ระดับ
นัยสาคัญ 0.01)
ปั จจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจในเรื่ องของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นของผูโ้ ดยสารที่เพิ่มขึ้นทุกๆ
บาทจะมีโอกาสทาให้มีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการเดินทางภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ในทุกด้านเพิ่มขึ้นในทุกด้าน 1.0002 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.01) เรื่ องของสถานภาพการทางานหรื ออาชี พพบว่า
ผูโ้ ดยสารที่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และยังคงค้าขาย/อาชีพอิสระ เมื่อเทียบกับผูโ้ ดยสารที่ว่างงาน
จะมีโอกาสที่มีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจเดินทางโดยสารสายการบินต้นทุนต่า เพิ่มขึ้น โดยผูโ้ ดยสารที่รับ
ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ จะมี สั ด ส่ ว นระดับ การตัด สิ น ใจมี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น 10.2562 เท่ า (ระดับ นัย ส าคัญ 0.05)
ผูโ้ ดยสารที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จะมีสัดส่วนของระดับการตัดสิ นใจมีสัดส่ วนเพิม่ ขึ้น 8.782 เท่า
(ระดับนัยสาคัญ 0.05) และ ค้าขาย/อาชีพอิสระ จะมีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น 2.3383 เท่า
(ระดับนัยสาคัญ 0.05) ส่ วนอาชีพที่เหลือเมื่อเทียบกับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีสัดส่ วนของระดับการ
ตัดสิ นใจในการเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในทางกลับกันพบว่า
ผูโ้ ดยสารที่มีอาชี พค้าขาย/อาชี พอิสระ รับจ้าง และ ประกอบอาชี พเกษตร/ประมง จะมีโอกาสที่มีสัดส่ วนของ
ระดับการตัดสิ นใจเดินทางโดยสารรถโดยสารประจาทางเพิ่มขึ้น โดยผูโ้ ดยสารที่มีอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จะมี
สัดส่วนของระดับการตัดสิ นใจมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 2.3459 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.05) อาชีพรับจ้าง จะมีสัดส่วนของ
ระดับการตัดสิ นใจมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น 2.7189 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.05) และประกอบอาชี พเกษตร/ประมง จะมี
สัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น 4.2521 เท่า (ระดับนัยสาคัญ 0.05) ปั จจัยทางด้านทุนมนุษย์ใน
เรื่ องของระดับการศึกษาโดยพบว่ามีจะไม่มีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
1541

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

และในด้านของปั จจัยทางด้านข้อจากัด ทางกายภาพพบว่าผูโ้ ดยสารที่มีขอ้ จากัดทางกายภาพทุกประเภทจะทาให้
ระดับการตัดสิ นในการเดิ นทางโดยสารรถโดยสารประจาทางลดลงอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ส่ วน รู ปแบบ
การเดินทางโดยสารการบินที่ตน้ ทุนต่าจะมีสัดส่วนระดับการตัดสิ นใจที่เพิ่มมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสรุ ปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การการเดินทางภายในประเทศ
ของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจาทางกับสายการบิน
ต้นทุนต่า ได้แก่ อายุของผูโ้ ดยสาร โดยเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะมีโอกาสที่จะมีระดับในการตัดสิ นใจใน
รู ปแบบการเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่า เพิ่มขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ Chiang and Marrion (2014)
ที่ศึกษาถึงการตัดสิ นใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มวัยเบบี้บูมที่เมื่อมีอายุที่มากขึ้นจะมีการตัดสิ นใจในการท่องเที่ยว
มากขึ้นอันเนื่ องมากจากมีเวลาที่จะท่องเที่ยวและหาประสบการณ์ให้ตนเองมากขึ้น ปั จจัยต่อมาคือ สถานภาพ
การทางาน/อาชีพ โดยพบว่าผูโ้ ดยสารที่ประกอบอาชีพรับราชการ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และ
ค้าขาย/อาชีพอิสระ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีโอกาสที่จะมีระดับการตัดสิ นใจ
ในการเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่า เพิ่มขึ้น มากกว่ากลุ่มผูโ้ ดยสารที่ไม่ประกอบอาชี พ ซึ่ งผลของปั จจัยใน
ด้านของระดับการศึกษาและสถานภาพการทางาน/อาชีพสอดคล้องกับการศึกษาของ Lohmann (2001) ที่ศึกษาถึง
การตัดสิ นใจของผูโ้ ดยสารในการเดินทางโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี อาชี พที่เป็ นเจ้าของบริ ษทั เอกชนจะมีระดับ
การตัดสิ นใจที่จะเดินทางมากที่สุดน่าจะเป็ นเพราะในการเดินทางหากเป็ นการเดินทางเพื่อธุรกิจของบริ ษทั ออก
ค่ าใช้จ่ ายให้ ห รื อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ท างผูเ้ ดิ น ทางเป็ นคนออกค่ าใช้จ่ ายเอง บริ ษ ัท หรื อ ผูเ้ ดิ น ทางจะมี
กระบวนการในการตัดสิ นใจมากขึ้นกล่าวคือมี การคิดประเมิ นค่าทางเลือกก่อนการซื้ อไม่ว่าจะเป็ นด้านราคา
การบริ ก าร ก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจซื้ อ มากกว่ า คนเดิ น ทางที่ เ ป็ นข้า ราชการ ที่ ส่ ว นหนึ่ ง คื อ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ย
การเดินทางเพื่อการท่องเที่ ยวจะต้องเลื อกสถานที่ และบรรยากาศการท่องเที่ยว และรู ปแบบการเดินทางเป็ น
อันดับแรก อีกด้วย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้ บริ การการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจาทางกับสายการบินต้นทุนต่า นั้นรวมไป
ถึงทุนทางเศรษฐกิจในด้านของรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในทุกๆบาทก็จะทาให้มีโอกาสมี การตัดสิ นใจใน
การเดินทางทางอากาศทั้งในรู ปแบบโดยสารรถโดยสารประจาทาง และสายการบินต้นทุนต่า เพิ่มขึ้น ซึ่งคล้องกับ
การศึ กษาของ Sujaritkul (2015) และChiangmai University Social Science Research Institute (2014) ที่ ศึกษาถึง
รายได้ต่อรู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย ในทางกลับกัน ปั จจัยในด้าน
ข้อจากัดทางกายภาพของผูโ้ ดยสารนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบผูโ้ ดยสารที่มีขอ้ จากัดทางกายภาพกับผูโ้ ดยสารที่มีสุขภาพ
แข็งแรงแล้วนั้นผูท้ ี่ มีขอ้ จากัดทางด้านกายภาพจะมี โอกาสในการตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางโดยสาร
สายการบิ น ต้นทุนต่ าเพิ่มขึ้นมากกว่าผูโ้ ดยสารที่ มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ Lohmann
(2001) ที่ ศึกษาถึงการพยากรณ์ รูปแบบการเดินทางของผูโ้ ดยสารในอนาคต อีกทั้งผูโ้ ดยสารที่มีขอ้ จากัดทาง
กายภาพจะมี การตัดสิ นใจท่องเที่ ยวในรู ปแบบที่ มีการให้บริ การที่สะดวกสบายเหมาะกับสภาพทางกายภาพ
อีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากการศึ กษาที่ ว่าอายุข องผูส้ ู โ ดยสารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะมี ร ะดับ ของการตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบ
การเดินทางภายในประเทศโดยรถโดยสารประจาทางลดลง ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าซึ่ งจะเป็ นกระแส
หลักของการเดินทางที่มีจานวนเพิ่มขึ้นรถโดยสารประจาทางควรมีการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูโ้ ดยสารที่อายุเพิ่มมากขึ้นที่ตอ้ งมีการบริ การและให้การช่วยเหลือในการเดินทางอานวยความ
สะดวกให้แก่กลุ่มผูโ้ ดยสารดังกล่าวที่มีความต้องการในสิ่ งอานวยความสะดวกที่มากกว่าผูโ้ ดยสารกลุ่มอื่นๆ เพื่อ
สร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการให้บริ การของผูโ้ ดยสารได้ต่อเนื่อง
(2) จากการศึกษาพบว่ารายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผูโ้ ดยสารที่ยงั คงทางานจะมีระดับ
ของของการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการเดินทางภายในประเทศทุกรู ปแบบเพิ่มขึ้น ดังนั้นทั้งรถโดยสารประจาทาง
และสายการบินต้นทุนต่าควรคานึงถึงอานาจในการเดินทางของกลุ่มผูโ้ ดยสารที่มีตน้ ทุนทางเศรษฐกิจ มีกาลังใน
การใช้จ่ ายในการเดิ น ทางเป็ นอย่า งยิ่ ง ดัง นั้น สายการบิ น จึ ง ควรให้ ค วามสาคัญ ในความต้อ งการพื้ น ฐานใน
การเดินทาง และสิ่ งอานวยความสะดวกในการเดินทางกับกลุ่มผูโ้ ดยสารหลักของการขนส่งและการท่องเที่ยวที่จะ
เป็ นผลต่อผลประกอบการขององค์กรและเป็ นตัวชี้วดั ถึงการให้บริ การของระบบขนส่งอีกด้วย
(3) จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ผู ้ โ ดยสารที่ มี ข้อ จ ากัด ทางกายภาพในทุ ก ด้า นนั้ น จะมี ร ะดับ
การตัดสิ นใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าเพิ่มขึ้น ซึ่ งสวนทางกับการใช้บริ การรถโดยสารประจาทางที่มี
ระดับการตัดสิ นใจที่ลดลง อัน เนื่ องมากจากผูโ้ ดยสารมีการคานึ งถึงสภาพร่ างกายของตนที่มีความต้องการใน
การรักษาสุ ขภาพให้มีความแข็งแรงเป็ น บุคคลที่มีความสุ ขทั้งกายและใจ ดังนั้นรถโดยสารสาธารณะควรคานึงถึง
ความต้องการของผูโ้ ดยสารดังกล่าวที่จะเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้บริ การหลัก รวมไปถึงรู ปแบบการเดินทางในรู ปแบบอื่นๆ
ควรมี การปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้อ ม อาทิ สภาพของยานพาหนะ สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการเดิ น ทางของ
ยานพาหนะ เป็ นต้น เพื่อเอื้ออานวยต่อการรั กษาฐานผูโ้ ดยสารและเพิ่มปริ มาณผูโ้ ดยสารให้เป็ นระบบขนส่ ง
สาธารณะที่มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสาหรับคนทุกวัยต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึ ก ษานี้ เป็ นเพี ยงการศึ ก ษากลุ่ ม ของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลเท่ า นั้น ยังมี กลุ่ม
ผูโ้ ดยสารในภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทย หรื อ ผู ้โดยสารต่างชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก เพื่อเป็ นการศึกษาวิจยั
รู ปแบบการเดินทางของผูโ้ ดยสารที่ครอบคลุมในผูโ้ ดยสารที่มี อายุ ช่วงวัย เชื้ อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงสาเหตุในการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบ
การเดินทางของผูโ้ ดยสารที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปั จจัยในการเดินทางใน
รู ปแบบต่างๆของผูโ้ ดยสารเพื่อได้ขอ้ มูลด้านการเดินทางของผูโ้ ดยสารที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นต่อไป
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การจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่ อสภาพแวดล้อม
MANAGING THE IMPACT OF THE AIRLINE BUSINESS ON
THE ENVIRONMENT
ศศิรินทร์ แท่ นทอง
อาจารย์ ประจาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Sasirintr.th@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม
2) เพื่อศึกษาวิธีป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม และ 3) เพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการ
จัด การผลกระทบของธุ ร กิ จการบิ นต่ อสภาพแวดล้อ ม วิ ธีป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบของธุ ร กิ จการบิ นต่อ
สภาพแวดล้อม จาแนกตามแผนก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรในธุรกิจการบินแต่ละ
แผนก โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 443 คนโดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย และเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวมรวบข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในธุ รกิจการบินแต่ละแผนก ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 64.3
มีอายุอยู่ระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.9 ทางานอยู่ในแผนกการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ คิดเป็ นร้อยละ 13.3
และมีอายุการทางานอยูร่ ะหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.5 ภาพรวมของการจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อ
สภาพแวดล้อม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านวัสดุ ค่าเฉลี่ ย 3.76 ภาพรวมของวิธีการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบของธุ รกิจ
การบิ น ต่ อ สภาพแวดล้อ ม มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ค่ าเฉลี่ ย 3.27 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้าน พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านทรัพยากรทางชีวภาพ ค่าเฉลี่ย 3.79
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจัดการ วิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมระหว่าง
แผนก พบว่า แผนกสารองที่นงั่ แผนกตรวจรับบัตรโดยสารและสัมภาระ แผนกประตูทางเข้า แผนกลูกเรื อ แผนก
ติดตามสัมภาระสู ญหาย แผนกขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ แผนกการจัดการเบื้องหลัง และแผนกครัวการบิน แตกต่างกัน
ตามแต่ละแผนก
คาสาคัญ: การจัดการ, สภาพแวดล้อม, บุคลากรในธุรกิจการบิน

ABSTRACT
The objectives of the study were: 1) to find out the management method of the impact of the airline
business on the environment, 2) to find out the prevention and solution method of the impact of the airline business
on the environment, and 3) to compare find out the management method of the impact of the airline business,
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find out the prevention and solution method of the impact of the airline business on the environment according to
department. A sample was selected from airline’s employees who have worked in each department. The
researcher has determined a sample group of 443 people. The sample of this research was drawn from the
convenient sampling. The research instrument was questionnaire and the data was analyzed by using frequency,
percentage, mean, S.D., and F-test.
The result was shown that the most representative group is female (64.3%), aged between 20-30 years old
(47.9%), working in Air Cargo department (13.3%), and working experience between 1-5 years (41.5%).
Overall’s the management method of the airline business on the environment was ranked at high level, its average
is 3.68. To consider each aspect, the representative group highly agreed with material method, its average is 3.76.
Overall’s the prevention and solution method of the impact of the airline business on the environment was ranked
at moderate level, its average is 3.27. To consider each aspect, the representative group highly agreed with
biological resources, its average is 3.79.
The hypothesis testing was shown the different departments; 1) reservation, 2) check-in, 3) gate, 4) cabin crew,
5) lost and found, 6) air cargo, 7) back office, and 8) catering have different effect on the management, prevention and
solution method of the impact of the airline business on the environment.
Keywords: Management, Environment, Airline’s Employee

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จ จุ บันหลายประเทศได้ตระหนักถึ งความสาคัญ ของปั ญหาสิ่ ง แวดล้อ มทั้งมลพิ ษทางอากาศและ
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกรวมถึ งปั ญหาปริ มาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องซึ่ งมี สาเหตุมาจาก
กิจกรรมของมนุ ษย์ในชี วิตประจาวัน สานักข่าวบีบีซี (2562) ได้กล่าวว่า ทีมนักวิจยั นานาชาติเผยผลการศึกษา
ล่าสุ ดในวารสาร Science โดยชี้ว่าอุณหภูมิของน้ าในมหาสมุทรต่าง ๆ ทัว่ โลกนั้น ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ วกว่าที่เคย
คาดการณ์ เอาไว้มาก ส่ งผลให้น้ าทะเลเกิ ดการขยายตัว จนระดับน้ าอาจเพิ่มสู งขึ้นถึ ง 30 เซนติ เมตร ก่ อนสิ้ น
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาขยะนับวันจะทวีความรุ นแรงมาก
ยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ และการแข่ ง ขันใน
อุตสาหกรรม ทาให้ผผู ้ ลิตพยายามพัฒนาสิ นค้ารู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อรองรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีความเป็ น
วัตถุนิยมมากขึ้น ส่ งผลให้ปริ มาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในอัตราที่เพิ่มขึ้นรายงานว่าเมื่อปี 1990 มีประชากร
โลกที่ อาศัยอยู่ในเขตเมื อง ประมาณ 220 ล้านคน และก่ อให้เกิ ดขยะประมาณ 300,000 ตันต่อวัน 10 ปี ผ่านไป
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีจานวนเพิ่มขึ้นเป็ น 2.9 พันล้านคน หรื อคิดเป็ น 49% ของประชากรโลก ทาให้
เกิ ดปริ มาณขยะเพิ่มขึ้นเป็ น 3 ล้านตันต่อวัน และจากการประมาณการคาดว่าภายในปี 2025 ปริ มาณขยะนี้ จะ
เพิม่ ขึ้นเป็ นสองเท่า (ศูนย์นโยบายด้านเศรษฐกิจสี เขียว, 2559)
ภาคการขนส่ ง ทางอากาศทั้ง การขนส่ ง ผู ้โ ดยสารและการขนส่ ง สิ น ค้า เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ท าให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยการขนส่ งผูโ้ ดยสารและขนส่ งสิ นค้าทางอากาศเป็ นปั จจัยที่มีส่วนสาคัญต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความสาเร็ จของธุรกิจการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับ
ความมัง่ คัง่ ของประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการการขนส่งสิ นค้าทางอากาศเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการขนส่ง
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ประเภทอื่นจึงทาให้ธุรกิจการบินเจริ ญเติบโตมากเพราะเป็ นที่นิยมของผูใ้ ช้บริ การ ส่ งผลให้ธุรกิจการบินมีส่วน
ก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็ นปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ในการปฏิบตั ิการบินของอากาศยานมีการปล่อยไอเสี ยของ
เครื่ องยนต์สู่ช้ นั บรรยากาศทาให้เกิดภาวะเรื อนกระจกหรื อภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ในธุรกิจการบินยังสร้างขยะ
มูลฝอยจากการให้บริ การอาหารบนเครื่ องบินทั้งภาชนะบรรจุอาหาร แก้ว ขวดพลาสติก และเศษอาหาร รวมถึง
เอกสารที่ใช้ในองค์กรและตัว๋ โดยสารที่เป็ นกระดาษจานวนมาก
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ถึงความสาคัญของปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจการบิน ดังนั้น
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงได้มุ่งเน้นที่จะศึกษาวิธีการจัดการผลกระทบ และศึกษาวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงวิธีการจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับบุคคล
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินในการจัดการแก้ไขปัญหาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม
(2) เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม วิธีป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม จาแนกตามแผนก

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการบริหารจัดการ
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ คือ งานของหัวหน้าหรื อผูน้ าที่จะต้องทาเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ
ที่มีคนหมู่มากมายอยู่รวมกัน และร่ วมกันทางานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ใจไว้จนสาเร็ จผลโดยได้ประสิ ทธิ ภ าพ
เช่นเดียวกับ ศิริพงษ์ ลดาวลัยณ์ อยุธยา (2540) กล่าวว่า งานบริ หารจัดการ เป็ นกิจการที่เกี่ยวกับการจัดการดาเนินงานใหม่
การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้งานขององค์กรสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และ
สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2538) กล่าวว่า การบริ หารจัดการเป็ นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์กร
การมี ส่วนร่ วม และการควบคุมกาลังความพยายามของสมาชิ กขององค์กร และการใช้ทรั พยากรอื่ น ๆ เพื่อ
ความสาเร็ จของเป้าหมายองค์กรที่กาหนดไว้
แนวคิดทรัพยากรในการบริหารจัดการ
จันทรานี สงวนนาม (2551) กล่าวว่า ปัจจัยที่สาคัญของการบริ หารมีอยู่ 4 ประการ ซึ่งเป็ นทรัพยากรพื้นฐาน
ทางการบริ หาร รู ้จกั กันในนาม 4M’s ประกอบด้วย 1) คน (Man) ได้แก่ บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลในองค์การที่ร่วมกัน
ทางาน 2) เงิน (Money) ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการบริ หารทุก ๆ ส่ วนขององค์กร 3) วัสดุสิ่งของ (Materials)
ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ และ 4) การจัดการ (Management) ได้แก่ การบริ หารงาน
ขององค์กรที่ทาโดยผูบ้ ริ หาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วสันต์ มอญแสง และจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2561) ทาการศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การจัด การผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หลัง การสร้ า งเขื่อ นแม่ กวงอุด มธารา จัง หวัด เชี ย งใหม่ การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการของคนในชุมชนต่อการจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงาน
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ภาครัฐ 2) ศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพื่อลดความวิตกกังวลของคนในชุมชนของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ผลการศึ กษา พบว่า ระดับความต้องการต่อการจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อมหลังการสร้ างเขื่อนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ผลการสารวจพบว่ามีความต้องการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า คนในชุมชนมีระดับความต้องการในการแก้ไขปั ญหาในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์สูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชี วภาพ และด้านสังคม ตามลาดับ ส่ วนระดับการจัดการต่อผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโดย
หน่วยงานภาครัฐ พบว่า โดยภาพรวมหน่วยงานภาครัฐมีระดับการจัดการในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า การจัดการในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ที่สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านชีวภาพ ด้านสังคม และด้านกายภาพ
ตามลาดับ ซึ่งปัญหาที่สาคัญคือเรื่ องการบริ หารจัดการน้ าของเขื่อนและการแก้ไขปั ญหาน้ าไม่เพียงพอ ผูน้ าชุมชน
ควรสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การใช้น้ าอย่างรู ้
คุณค่า หน่วยงานภาครัฐควรจัดทานโยบายและมาตรการบริ หารการจัดการน้ าอย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อแก้ปัญหาใน
ระยะยาว
สุ ชาติ คงแสงงาม (2557) ทาการศึกษาเรื่ อง ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของการบิน โดยบทความแสดงให้
เห็ นถึ งภัยอันตรายอันเกิ ดจากการบิ นที่ มีต่อมนุ ษยชาติ ท้ งั ทางด้านสุ ขภาพและการดาเนิ นชี วิตประจาวันของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริ เวณรอบ ๆ สนามบินและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ ณ สนามบินโดยตรง ซึ่ ง ภัย
อันตรายดังกล่าวเกิดขึ้นจากเสี ยงของเครื่ องบินที่ทาการบินขึ้น-ลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันในบทความได้
กาหนดมาตรการป้องกันและการลดมลภาวะดังกล่าวไว้ รวมทั้งมลภาวะทางอากาศอีกด้วย เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้
นาไปปฏิบตั ิ ซึ่ งมาตรการดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกาหนดขององค์ก ารบินพลเรื อนระหว่างประเทศหรื อ ICAO
ทุกประการ
วิสาขา ภู่จินดา (2555) ทาการศึกษาเรื่ อง ผลกระทบและมาตรการทางสิ่ งแวดล้อมของกิจการผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมของ
การผลิตไฟฟ้ าโดยพลังงานหมุ นเวียนขนาดเล็กมากและเสนอแนะมาตรการการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ พบว่า การผลิตไฟฟ้ าโดยชี วมวลและขยะมีผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทุกขั้นตอนการผลิตไฟฟ้ า
โดยมลพิษที่สาคัญ คือ มลพิษทางอากาศซึ่ งจะเกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอนของการผลิตไฟฟ้า สาหรับการผลิตไฟฟ้า
จากลมและแสงอาทิตย์มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด หรื อแทบจะไม่มีเลย มาตรการการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ได้แก่ มาตรการการจัดหาวัตถุดิบ เช่ น ควรอยู่ใกล้โรงไฟฟ้ า
มีปริ มาณที่เพียงพอ มีแหล่งสารองที่แน่นอน มาตรการขนส่ ง เช่น ควรมีระบบติดตามและตรวจสอบการขนส่ ง
มาตรการจัดเก็บวัตถุดิบ เช่ น ระยะเวลาและสภาวะการเก็บวัตถุดิบที่เหมาะสม มาตรการลาเลี ยงวัตถุดิบ เช่น
การป้ องกันการตกหล่นของวัตถุดิบ มาตรการผลิตไฟฟ้ า เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีระบบ
การเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีระบบการบาบัดมลพิษจากการเผาไหม้ที่เหมาะสม และมาตรการกาจัดของเสี ยและ
การนาของเสี ยไปใช้ประโยชน์ เช่น มีการนาของเสี ยไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
การจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่ อ
สภาพแวดล้อม
ด้านบุคคล (Man)
ด้านเงิน (Money)
ด้านวัสดุ (Materials)
ด้านการบริ หาร (Management)

ปัจจัยด้ านแผนก
-แผนกสารองที่นงั่
-แผนกตรวจรับบัตรโดยสารและสัมภาระ
-แผนกประตูทางเข้า (Gate)
-แผนกลูกเรื อ
-แผนกติดตามสัมภาระสู ญหาย
-แผนกการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
-แผนกการจัดการเบื้องหลัง (Back office)
-แผนกครัวการบิน (Catering)

วิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของ
ธุรกิจต่ อสภาพแวดล้อม
ด้านทรัพยากรทางกายภาพ
ด้านทรัพยากรทางชีวภาพ
ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
1) บุ ค ลากรสั ง กัด แผนกแตกต่ า งกัน มี ว ิ ธ ี ก าร จัด การ ผลกร ะท บขอ งธุ ร กิ จ การ บิ น ต่อ
สภาพแวดล้อ ม แตกต่างกัน
2) บุ ค ลากรสั ง กัด แผนกแตกต่ า งกัน มี วิ ธี ป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบของธุ ร กิ จ การบิ น ต่ อ
สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน 22,387 คน (สถิติ
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน 392 คน ซึ่ งได้
จานวนตัว อย่า งมาจากสู ต รทาโร่ ยามาเน่ ที่ร ะดับ ความคลาดเคลื่อ นร้อ ยละ 5 เพื่อ ลดความผิด พลาดของ
แบบสอบถาม จึงทาการเพิ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 15 จากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้น ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 451 คน
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4.2 เครื่ องมือวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ แผนก อายุการทางาน ลักษณะคาตอบแบบตรวจสอบ
รายการ
ส่ วนที่ 2 ข้อ มูล การจัดการผลกระทบของธุ รกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม โดยสร้า งขึ้ น ตามแนวคิด
ทฤษฎี 4M ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) คน (Man) 2) เงิ น (Money) 3) วัสดุ (Materials) และ 4) วิ ธีการบริ หาร
(Management)
ส่ วนที่ 3 ข้อมูล วิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 4
ด้าน ได้แก่ 1) ทรัพยากรทางกายภาพ 2) ทรัพยากรทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 4) คุณค่าคุณภาพ
ชีวิต
ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ลักษณะคาตอบแบบมาตรประมาณค่า Likert ชนิด 5 ระดับ
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลจากหนังสื อ ตารา เอกสารทางวิชาการ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลไปสร้ าง
กรอบแนวคิดในการวิจยั และสร้างแบบสอบถามเพื่อที่จะนาไปสารวจกับกลุ่มเป้าหมาย
2) ผูว้ ิจัยเลื อกใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์เพื่อสารวจกลุ่มตัวอย่างทื่ เป็ นพนักงานของบริ ษทั
การบินไทย จานวน 451 คน
3) นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความเรี ยบร้อยและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ซึ่งได้จานวนทั้งหมด 443 ชุด จากนั้นนาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานบุคลากรสังกัดแผนกแตกต่างกัน มีวิธีการ
จัดการผลกระทบของธุ รกิ จการบิ นต่ อสภาพแวดล้อม วิ ธี ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบของธุ รกิ จการบิ นต่ อ
สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ด้วยสถิติ F-test

5. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
1) จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง จานวน 443 คน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในธุรกิจการบินแต่ละแผนก
ส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง คิด เป็ นร้อ ยละ 64.3 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.9 ทางานอยู่ในแผนก
การขนส่งสิ นค้าทางอากาศ คิดเป็ นร้อยละ 13.3 และมีอายุการทางานอยูร่ ะหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.5
2) การจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม พบว่า ภาพรวมของการจัดการผลกระทบ
ของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านวัสดุ ค่าเฉลี่ย 3.76 แสดงข้อมูลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบของธุรกิจ
การบินต่อสภาพแวดล้อม
การจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่ อสภาพแวดล้อม
ด้านบุคคล (Man)
ด้านเงิน (Money)
ด้านวัสดุ (Materials)
ด้านการบริ หาร (Management)
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.69
3.63
3.76
3.63
3.68

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.695
0.806
0.599
0.586
0.518

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3) วิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดล้อม พบว่า ภาพรวมของวิธีการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดล้อม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.27 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่ สุด คือ ด้านทรัพยากรทางชี วภาพ ค่าเฉลี่ย 3.79 แสดงข้อมูล
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดล้อม
วิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจต่ อสภาพแวดล้อม
ด้านทรัพยากรทางกายภาพ
ด้านทรัพยากรทางชีวภาพ
ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.28
3.79
3.72
2.99
3.27

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.365
0.604
0.562
0.307
0.365

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

การทดสอบสมมติฐาน
1) ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม จาแนกตาม
แผนก พบว่า บุคลากรสังกัดแผนกแตกต่างกัน มี วิธีการจัด การผลกระทบของธุ ร กิ จ การบิ น ต่ อ สภาพแวดล้อ ม
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2) ผลการทดสอบเปรี ยบเที ยบวิ ธีป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุ ร กิ จ การบิ นต่อ สภาพแวดล้อ ม
จาแนกตามแผนก พบว่า บุคลากรสังกัดแผนกแตกต่างกัน มีวิธีป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อ
สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาการจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม พบว่า ภาพรวมของการจัดการ
ผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านวัสดุ สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรานี สงวนนาม (2551) กล่าวว่า
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ปั จจัยที่สาคัญของการบริ หารมีอยู่ 4 ประการ ซึ่ งเป็ นทรัพยากรพื้นฐานทางการบริ หาร ประกอบด้วย 1) คน (Man)
ได้แก่ บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลในองค์การที่ร่วมกันทางาน 2) เงิน (Money) ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการบริ หารทุก ๆ ส่วน
ขององค์กร 3) วัสดุสิ่งของ (Materials) ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ และ 4) การจัดการ
(Management) ได้แก่ การบริ หารงานขององค์กรที่ทาโดยผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิสาขา ภู่จินดา
(2555) ทาการศึกษาเรื่ อง ผลกระทบและมาตรการทางสิ่ งแวดล้อมของกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด
เล็กมาก ผลการวิเคราะห์ พบว่า การผลิตไฟฟ้าโดยชีวมวลและขยะมีผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทุกขั้นตอนการผลิต
ไฟฟ้ า โดยมลพิ ษที่ ส าคัญ คื อ มลพิ ษ ทางอากาศซึ่ ง จะเกิ ดขึ้น เกื อ บทุก ขั้นตอนของการผลิ ตไฟฟ้ า มาตรการ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ได้แก่ มาตรการการจัดหาวัตถุดิบ เช่น
ควรอยูใ่ กล้โรงไฟฟ้า มีปริ มาณที่เพียงพอ มีแหล่งสารองที่แน่นอน
ผลการศึกษาวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดล้อม พบว่า ภาพรวมของวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านทรัพยากรทางชีวภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วสันต์ มอญแสง
และจิ ราภรณ์ ตั้งกิ ตติ ภาภรณ์ (2561) ทาการศึ กษาเรื่ อง ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการจัดการผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม หลังการสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความต้องการต่อ
การจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อมหลังการสร้างเขื่อนจากหน่วยงานภาครัฐ ผลการสารวจพบว่ามีความต้องการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้าน พบว่ า คนในชุ มชนมี ร ะดับความต้อ งการใน
การแก้ไขปัญหาในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านสังคม
ตามลาดับ ส่วนระดับการจัดการต่อผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโดยหน่วยงานภาครัฐ พบว่า โดยภาพรวมหน่วยงานภาครัฐ
มีระดับการจัดการในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การจัดการในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ที่สูง
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านชี วภาพ ด้านสังคม และด้านกายภาพ ตามลาดับ ซึ่ งปั ญหาที่สาคัญคือเรื่ องการบริ ห าร
จัดการน้ าของเขื่อนและการแก้ไขปั ญหาน้ าไม่เพียงพอ ผูน้ าชุ มชนควรสนับสนุ นกิ จกรรมภายในชุ มชนด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การใช้น้ าอย่างรู ้คุณค่า หน่วยงานภาครัฐควรจัดทานโยบาย
และมาตรการบริ หารการจัดการน้ าอย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต การได้รับผลกระทบจากผลกระทบทางมลพิษทางอากาศอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีข้ นึ ของบุคลากรในธุรกิจการบิน
(2) จากผลการวิจัยในครั้ งนี้ ไปเป็ นแนวทางการออกแบบและพัฒนากิ จกรรมที่ ส่งเสริ มการแก้ไข
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมให้กบั บุคลากรและองค์กรในธุรกิจการบิน
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ขอ้ มูลในการปรับปรุ งและพัฒนาการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ในองค์กรต่อไป
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) การวิ จัย ครั้ ง นี้ เป็ นการศึ กษากลุ่ มตัว อย่า งเฉพาะพนัก งานบริ ษทั การบิ นไทยเท่านั้น ดังนั้น
จึ ง ควรทราบระดับ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในบริ ษ ัท ธุ ร กิ จ การบิ น อื่ น เช่ น กัน เกี่ ย วกับ การแก้ไ ขปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อมจากธุรกิจการบิน เพื่อนาผลวิจยั มาพัฒนาต่อไป
(2) ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาใหญ่ระดับโลกที่ตอ้ งแก้ไขด้วยพฤติกรรมระดับบุคคล การสร้าง
พฤติกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมสาหรับบุคลากรในธุรกิจการบินแต่ละคน เพื่อแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ น
ประเด็นค่อนข้างยากที่จะสาเร็ จ โดยผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมในธุรกิจการบินประการหนึ่งคือ
องค์กรหรื อบริ ษทั ดังนั้น การวิจยั การแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในธุ รกิจการบินครั้งต่อไป จาเป็ นที่จะต้องศึกษา
สร้างความร่ วมมือระหว่างองค์กรกับบุคลากรในธุรกิจการบิน
(3) ในการทาวิจัยครั้ งต่อไป ควรศึ กษาเกี่ ยวกับแนวทางในการจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ ม การแก้ไข
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมระหว่างบุคคลกรและองค์กรในธุรกิจการบิน
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ความพึงพอใจต่ อแหล่งท่ องเที่ยวของนักท่ องเที่ยชาวไทย ที่ส่งผลต่ อการกลับมาเยือนซ้า
ตลาดน้าบางน้าผึง้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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SAMUT PRAKAN PROVINCE
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นางการสิ ลกั ษณ์ วัฒนอุดมศิลป์ , นางสาวสุ วารินทร์ อินใส
คณะการจัดการการท่ องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
E-mail: khak@thaifly.com
บทคัดย่อ
จากงานวิจยั เรื่ องความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยชาวไทย ที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือน
ซ้ าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวตั ุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาแนวโน้มต่อ
การกลับมาเยือนซ้ าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิ พลต่อการกลับมาเยือนซ้ าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ตวั อย่างจานวน 100 คน ประมวลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ และใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่า t-test ค่า One-Way Analysis of Variance (f-test) และค่า Regression ซึ่ งผล
วิจยั พบว่าด้านความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ของประชากรศาสตร์ พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ และจากตารางผลการทดสอบด้า นการกลับ มาเยื อ นซ้ า ของ
ประชากรศาสตร์ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis )ของความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านต่าง ๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ที่ส่งผลต่อการมากลับมาเยือนซ้ า จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง จาแนกตามปั จจัยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง4 ตัว ร่ วมกันอธิ บาย
ได้ร้อยละ .634 โดยพบว่าปั จจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวนั้น มีค่า sig. = 0.00 ปั จจัยด้านประชาชนในท้องถิ่น มีค่า sig.
= 0.001 และด้านร้ านค้า ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ มมีค่า sig. = 0.003 นอกจากนั้น ปั จจัยด้านการให้บริ การของ
หน่วยงานรัฐ มีค่า sig. = 0.548 และ จากตารางพบว่า F = 43.828 Sig. F = 0.00 พบว่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 ดังนั้นจากข้อมูล สามารถสรุ ปได้ว่าปัจจัยด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และมีอิทธิผลต่อ
การกลับ มาเยื อ นซ้ า ยกเว้น ปั จ จัย ด้า นการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจไม่ ส่ ง ผล
การตัดสิ นใจกลับมาเยือนซ้ า
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การมาเยือนซ้ า
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ABSTRACT
From the research on the Satisfaction with tourist attractions of Thai tourists that resulted in revisiting
to the Bang Nam Phueng Floating Market Phra Pradaeng District Samut Prakan Province. Objective 1) To study
the satisfaction of Thai tourists with Bang Nam Phueng floating market, Phra Pradaeng District, Samut Prakan
Province. 2) To study the possibility of re-visiting the Bang Nam Phueng Floating Market, Phra Pradaeng District,
Samut Prakan Province. 3) To study the satisfaction of the tourist attraction influencing their revisited Bang Nam
Phueng Floating Market, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province. This research was done by using 100
samples random sampling, analyzed by Statistical Package for the Social Sciences program; statistics for
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance (f-test) and Multiple
Regression Analysis. The results of this research showed that the satisfaction of various aspects of the
demography has no statistically significant difference at the 0.05 level, which is meet the hypothesis. And from
the table of results of the demographic revisit test. There was no significant difference at the 0.05 level. Which is
in accordance with the hypothesis. Lastly, The Multiple Regression Analysis Tables of Satisfaction on Various
Factors of the Bang Nam Phueng Floating Market Attractions Resulting in re-visiting from the table found that
Satisfaction of tourists towards Bang Nam Phueng Floating Market classified by various factors as 4 results were
found. All four independent variables together describe .634 percent. It was found that the tourist factor was sig.
= 0.00, the local population factor was sig. = 0.001 and the shops Food and beverage shops had a sig. = 0.003, in
addition, the service factor of the government was sig. = 0.548, and from the table, it was found that F = 43.828
Sig. 0.05 So from the data it can be concluded that various factors affect the satisfaction of tourists. And it has an
effect on their re-visiting, except for the service factor of government agencies, which did not affect tourists
satisfaction. Which means it has nothing to effect in their decision to return to visit again.
Keywords: Satisfaction, Revisiting

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นภาคอุตสาหกรรมทางด้านการค้าและบริ การที่มีส่วนในการ สร้างรายได้
ในรู ปเงินตราต่างประเทศ การท่องเที่ยวสามารถช่วยให้เกิดการจ้างงาน และการกระจาย รายได้ ช่วยสร้างอาชี พ
รวมทั้งส่ งเสริ มธุ รกิ จอื่น ๆ ที่ ต่อเนื่ องกับภาคการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว เช่ น การบริ การด้านสถานที่ พกั แรม
การบริ ก ารด้า นร้ านอาหาร การบริ ก ารด้า นของที่ ร ะลึ ก และสิ นค้า พื้ นเมื อ ง รวมไปถึ ง การบริ การด้านระบบ
คมนาคมและการขนส่ งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็ นต้น ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอุตสาหกรรม
การท่องเที่ ยวโดยรวมมี การขยายตัวและเจริ ญเติ บโต ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2561) ได้มีการกาหนดกรอบเป้าหมายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวใน
ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน ในการสร้ างความหลากหลายด้านการท่องเที่ ย ว
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสาราญทาง
น้ า และท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ซึ่ งการเป็ นผลักดัน ส่ งเสริ มภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในภาคอุสาหกรรมท่องเที่ ยวถื อได้ว่าเป็ นเป้ าหมายหลักในการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จของประเทศ
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กรมการท่องเที่ยว (2561) จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีนกั ท่องเที่ยวจานวน
69.76 ล้า นคนมี แ นวโน้ ม การเติ บ โตจากปี พ.ศ. 2560 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.08 และปี พ.ศ. 2561 มี ร ายได้จ าก
การท่องเที่ยวถึง 0.58 ล้านบาท หรื อมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 6.72 ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าภาค
การการบริ การและการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในหลาย ๆ ภาคธุ รกิจ ดังนั้นการบริ การและการท่องเที่ยวจึงถือได้ว่าเป็ น
ปัจจัยสาคัญในการก่อให้เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ ตัง่ แต่ระชาติถึงระดับชุมชนและครัวเรื อน
การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริ มการท่องเที่ยว จึงควรมีการจัดการและรู ปแบบการนาเสนอ
รวมไปถึงการสร้างความประทับใจ การแนะนา เพื่อให้เกิดการกลับมาเยื่อนซ้ าในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
จากข้อมูลของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ(กรมการท่องเที่ยว, 2561) พบว่ามี
จานวนผูเ้ ยี่ยมเยือนถึ ง 3.37 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560 มี จานวน 3.21 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.59
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูเ้ ยี่ยมเยือนชาวไทย 2.07 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 64.65 และเป็ นผูเ้ ยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 1.14
ล้านคน หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.35 โดยรายได้ส่วนในภาคการท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด สมุ ท รปราการ จ านวน
6,611.44 ล้านบาท แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ซึ่ งมีเป้าประสงค์การพัฒนาการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ให้มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
เชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลาย แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว การกลับมาเที่ยวซ้า เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว และ
การกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยในกรอบยุทธศาสตร์ ที่ 4. ได้กล่าวถึง การส่ งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ นค้าการบริ การและประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่
รู ้ จักและประทับ ใจของนักท่ อ งเที่ ย วทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย (Tourism for All) ซึ่ ง จากประเด็ น ในภาพรวมพบว่ า
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการนั้น จึงจาเป็ นต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึก
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคต
สาหรับประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการวิจยั วิจยั ในครั้งนี้ ได้มีการกาหนดกรอบ ประเด็นการศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พล และส่ งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ตลาดน้ า บางน้ า ผึ้ ง อ าเภอพระประแดง จัง หวัด สมุ ท รปราการ ว่ า มี ปั จ จัย ใดบ้า งที่ มี อิ ท ธิ พ ลและส่ ง ผลต่ อ
นักท่องเที่ยวที่ทาให้เกิดความประทับใจ ตลอดจนเกิดการแนะนา บอกต่อ และการกลับมาเยือนซ้ า
ดังนั้นในการทาวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมาเยือน
ซ้ าของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ซึ่ งผูว้ ิจัยมี ความคาดหวังว่าผลการวิจัยในครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นา
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต และจะช่วยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการและประชาชน
คนท้องถิ่น ทราบถึงศึกยภาพ ข้อจากัด หรื อจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น
และสอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
2) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม ต่ อ การกลับ มาเยื อ นซ้ าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ ง อ าเภอพระประแดง จั ง หวัด
สมุทรปราการ
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3) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ ยวที่ มีอิทธิ พลต่อการกลับมาเยือนซ้ าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจยั ที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
- ข้อมูลตลาดน้ า อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
-ความพึงพอใจ
-การกลับมาเยือนซ้ า
-งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
(1) ข้ อมูลตลาดน้าบางน้าผึง้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ตาบลบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนที่สีเขียวที่มี
รู ปร่ างคล้ายกระเพาะหมูหรื อแอกวัว หรื อเรี ยกว่า คุ้งกระเพาะหมู ซึ่ งเป็ นพื้นที่ เกษตรกรรมที่ ปลอดสารพิ ษ
ท่ า มกลางความเจริ ญ เติ บ โตของเมื อ ง มี เ นื้ อ ที่ ร วม 11,819 ไร่ โอบล้อ มด้ว ยแม่ น้ า เจ้า พระยา และที่ ส าคัญ
คุง้ กระเพาะหมูแห่ งนี้ได้ “อนุรักษ์ให้เป็ นพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ปี 2520 พื้นป่ าแห่ งนี้จึงเป็ นแหล่งผลิตอากาศบริ สุทธิ์
ให้กบั ประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุ งเทพมหานคร ช่วยกรองฝุ่ นละอองและมลพิษทางอากาศ
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ มีอยู่มากมาย” และส่ งผลให้พ้ืนที่บริ เวณคุง้ กระเพาะหมูน้ ี มีพนั ธุ์พืชนานาชนิ ด
ขึ้นอย่างหนาแน่น มีพนั ธุ์นก รวมทั้งแมลงนานาชนิดมาอาศัยอยูจ่ านวนมาก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางน้ าผึ้งและประชาชนบางน้ าผึ้ง ได้ร่วมใจปลุกวิถีชีวิตดั้งเดิมขึ้นมา
ใหม่ พร้อมใจสร้างตลาดขึ้นมาใหม่ “ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง” เพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับขายสิ นค้าของชุมชนบางน้ าผึ้ง
และต าบลใกล้เคีย งฝั่ งเมื อ งพระประแดง จนถึ ง ปั จจุบันเติ บโตจนเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวแห่ งใหม่ ของจังหวัด
สมุทรปราการ นับเป็ นตลาดใกล้กรุ งที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของกินของใช้ของฝากนานาชนิ ด จัดเป็ นซุ้มให้มี
ทางเดินยาวกว่า2 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองซอยสายเล็ก ๆ ที่แตกแขนงจากแม่น้ าเจ้าพระยาเข้ามาในพื้นที่ที่ทา
การเกษตรของชาวบ้าน จัดจาหน่ ายต้นไม้นานาพันธุ์ ปลาสวยงามหลากชนิ ด และผลิ ตผลของชาวบ้าน เช่ น
มะพร้ าวอ่อน มะม่วงน้ าดอกไม้ กล้วยหอม ชมพู่มะเหมี่ ยว ขนมหวานพื้นเมื องฝี มื อชาวบ้าน เช่ น ขนมถ้ว ย
ขนมจาก กล้วยแขก ม้าฮ่ อ ขนมตระกูลทอง กาละแมกวน ฝอยเงิ นที่ ใช้ไข่ขาวต้มในน้ าเชื่ อมรสหวานชุ่มคอ
หมี่กรอบโบราณ ฯลฯ อาหารคาว เช่น ก๋ วยเตี๋ยวลุยสวน ไส้กรอกโบราณ ห่ อหมกหมู หอยทอดในถาดขนมครก
ไก่สะเต๊ะ น้ าพริ กต่าง ๆ พร้อมเลือกผักเคียงข้างจาน เช่น ผักกระถิน ผักบุง้ ผักหนาม ผักดองชนิ ดต่าง ๆ ที่ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) ความพึงพอใจ การศึกษาด้านปั จจัยความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกลับมาเยือนซ้ า
โดยใช้แนวคิดของ จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2540) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะทางอารมณ์หรื อ ความรู ้สึก
ทางบวกของบุคคลที่เป็ นผลมาจากการประเมินเปรี ยบเทียบสิ่ งที่บุคคลได้รับจริ งในระดับที่สอดคล้อง กับสิ่ งที่
บุคคลคาดหวังเอาไว้ในสถานการณ์บริ การ ความพึงพอใจในการบริ การมีความสาคัญต่อผูใ้ ห้และ ผูร้ ับบริ การ
และบ่งชี้ถึงความสาเร็ จของงานบริ การ ผนวกกับแนวคิดของ เมนาร์ ด ดับบริ ล เซลลี่ (2518) ที่ได้ กล่าวอธิ บายถึง
ระบบความพึงพอใจว่าเป็ นความรู ้สึก แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ความรู ้สึกในทางบวกและ ความรู ้สึกในทางลบ
ความรู ้สึกในทางบวกเป็ นความรู ้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดความสุ ข ความสุ ขนี้เป็ น ความสุ ขที่ แตกต่างจาก
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ความรู ้ สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือเป็ นความรู ้ สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุ ขสามารถทา ให้เกิ ดความสุ ขหรื อ
ความรู ้ สึ ก ทางบวกอื่ น ๆ ความรู ้ สึ ก ทางลบ ความรู ้ สึ ก ทางบวกและความรู ้ สึ ก ที่ มี ความสั ม พัน ธ์ กัน อย่ า ง
สลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของความรู ้สึกทั้งสามนี้ เรี ยกว่าระบบความพึงพอใจการวัด ระดับความ
พึงพอใจต่อการท่องเที่ยวสามารถแบ่งตามองค์ประกอบต่อความพึงพอใจได้หลายด้าน อาทิเช่น ความพึงพอใจต่อ
การบริ การของเจ้าบ้านโดยสามารถแบ่งการวัดได้ท้งั ระดับกายภาพและด้านจิตวิทยา ด้านกายภาพของเจ้าบ้าน คือ
สถานที่หรื อแหล่งท่องเที่ยว ความสวยงาม ความสะอาด ด้านจิตวิทยา คือ ความพึงพอใจต่อการบริ การต่าง ๆ ที่ส่ง
มอบให้แก่นกั ท่องเที่ยว โดยเน้นการบริ การที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับตัวนักท่องเที่ยวเอง การวัด
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสามารถสะท้อนถึงคุณภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ได้ดีเป็ นอย่างยิ่ง
(3) การกลับมาเยือนซ้า คือสภาวะการรู ้คิดที่สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนของนักท่องเที่ยวที่จะ
กลับมา เที่ยวซ้ ายังแหล่งท่องเที่ยวเดิมอีกภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ Woodside & King (2001) และ
cited in Hu (2003) การกลับมาเที่ยวซ้ า หรื อไม่กลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยว อาจจะมีสาเหตุมาจาก ปั จจัยอื่น
ร่ วมด้วย จากการศึกษาของ Weaver & Lawton (2002) (อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ อัครางกูร ,2548) กล่าวว่า การกลับมา
เที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้งก่อน พบพร โอทกานนท์
(2555) ได้กล่าวว่า ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยว เกิดจากพฤติกรรม การท่องเที่ยวส่ วนบุคคล ที่ถูก
กระตุน้ จากปัจจัยต่าง ๆ ปัจจัยที่อิทธิพลคือ การได้รับการเอาใจใส่ รองลงมาคือ ความรู ้สึกด้านความปลอดภัย และ
สิ่ งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว ตามลาดับความสาคัญและประโยชน์ของการกลับมา
เยือนซ้ าต่อการท่องเที่ยว การกลับมาเยือนซ้ า หรื อใช้บริ การซ้ า เกิดจากความตั้งใจของบุคคล โดยจะมีการบอกเล่า
ถึงคุณประโยชน์ และประสบการณ์ดี ๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรื อบริ การที่ตนได้รับถ่ายทอดเรื่ องราวไปยัง
ผูอ้ ื่น ส่ งผลดีต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็ นผลในเชิงเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กบั ประเทศชาติและ
สร้างรายได้ทางอ้อมยังท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ น ธุรกิจโดยตรง เช่น การบริ การนาเที่ยว ที่พกั แรม
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก จนกระทัง่ ถึงเกิดการจ้างงานภายในพื้นที่ และยังส่งผลต่อการเติบโตของส่วนแบ่ง
ทางการตลาดท่องเที่ยวอีกด้วย การกลับมาเยือนซ้ า สามารถกระตุน้ ให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับ ปรุ ง พัฒนา
บริ การ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตนเอง
(4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ดร.อัศวิน แสงพิกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยด้านคุณภาพของแหล่งท่องเที่ ยวที่ มีอิทธิ พลต่อ
การกลับมาเยือนซ้ า ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวหรื อจุดหมายปลายทางเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการรับรู ้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ รวมทั้งยังอาจมีผลต่อการกลับมา
เยือนซ้ าของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม องค์ความรู ้ในการเข้าใจการรับรู ้ของนักท่องเที่ ยวต่างประเทศที่ มีต่อ
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการกลับมาเยือนซ้ าในเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศยังไม่ค่อยมีการศึกษามาก
นักในประเทศไทย การเข้าใจถึงอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้กลับมาท่องเที่ยวซ้ า ดังนั้น การวิจยั ในครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยด้านคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ มีอิทธิ พลต่อการกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจานวน438 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยคุณภาพของแหล่งท่องเที่ ยวในด้านสิ่ งดึ งดู ดใจ
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ทางชายทะเลและความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ งานวิจยั ในครั้งนี้จึงได้ให้ขอ้ เสนอแนะในประเด็นดังกล่าวเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
เลิศพร ภาระสกุล (2557) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยแห่ งความพึงพอใจของนักท่องเที่ขวชาวยุโรป
ที่จะส่งผลกระทบต่อการกลับมาเยือนประเทศไทยซ้ า มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ ย วชาวยุโรปที่ มีต่ อการท่อ งเที่ ย วในประเทศไทย เก็บ รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ มตัวอย่างซึ่ งเป็ น
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจานวน 416 คน ผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจต่อมิติท้ งั 30 ด้าน
ในระดับพึงพอใจมากจนถึงมากที่สุด และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความพึงพอใจต่อ
ปั จจัยใหญ่ ๆ 8 ปั จจัยได้แก่ ปั จจัยด้านมาตรฐานการบริ การที่พกั แรมและคนไทย ปั จจัยค้นราคาที่พกั และอาหาร
ความสะดวกในการเดินทาง ปั จจัยด้านบรรยากาศของชนบทและหาดทรายชายทะเล ปั จจัยด้านความรู ้สึกสะดวก
และปลอดภัย และปั จจัยด้านแรงจูงใจต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวที่ได้รับการตอบสนอง ปั จจัยด้านความสวยงาม
ของสถานที่ วัดวาอารามและบ้านเมือง ปั จจัยด้านอาหารและตลาดริ มทางเท้า และปั จจัยด้านตลาดสวนจตุจั กร
ผจากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) พบว่า ปั จจัยแห่ งความพึงพอใจที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวชาวยุโรปกลับมา
ท่องเที่ยวประทศไทยซ้ าคือ ปัจจัยค้นแรงจูงใจต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวที่ได้รับการตอบสนอง ปัจจัยค้นบรรยากาศ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปั จจัยด้านราคาและความสะดวกในการเดินทาง ปั จจัยด้านความสวยงามของ
บ้านเมือง วัดและสถานที่ที่แปลกใหม่
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
1) นักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการมาเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้งไม่แตกต่างกัน
2) นักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกันมีแนวโน้มในการกลับมาเยือนซ้ า ตลาดน้ าบางน้ าผึ้งไม่แตกต่างกัน
3) ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนซ้ าตลาด
น้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
1) ระเบียบวิธีวิจยั การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative research) ซึ่งเป็ นการดาเนินงาน
เก็บข้อมูลใน รู ปแบบการสารวจ (Survey research) โดยวิธีการสารวจใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยัง ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และมีอายุต้งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป
2) ขั้น ตอนการวิ จัย ท าการศึ ก ษาบทความ เอกสาร และทบทวนงานวิ จัย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ความพึงพอใจและการกลับมาเที่ยวซ้ า เพื่อนามาสร้างเครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือในงานวิจยั นี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire ) โดยการ สร้างแบบสอบถามซึ่ งมีเนื้อหา คาถาม สาหรับ
เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเนื้อหาคาถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี้ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปด้าน ประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 ประเด็นความพึงพอใจในด้านกายภาพของตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ส่ วนที่ 3 แนวโน้มการกลับมาเยือนซ้ า แบบสอบถามในส่ วนที่ 2 และ 3 ใช้
มาตรวัด แบบไลเคิร์ท สเกล (Likert Scale) นาแบบสอบถามที่ ได้รับการเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิไปปรับปรุ ง
แก้ไข แล้วจึงนาไปเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการวิจยั
3) การเก็บ รวบรวมข้อ อมู ล ท าการเลื อ กสุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่างแบบสะดวก โดยท าการสุ่ ม ตัวอย่า งจาก
นักท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) โดยการวิเคราะห์ค่า
ร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Statics) ส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard of Deviation)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสถิติ T-Test สถิติ One way Anova และ ทดสอบปัจจัยแห่งความพึงพอใจ แนวโน้มการกลับมา
เที่ ยวซ้ า และอิทธิ พลความพึงพอใจต่อการกลับมาเยือนซ้ า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหู คูณ (Multiple
Regression Analysis)
4.1 ขอบเขตของงานวิจัย
1) ด้ านเนื้อหา
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยต่ อ ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ ง อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
(2) เพื่อศึกษาแนวโน้มต่อการกลับมาเยือนซ้ าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
(3) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ มีอิทธิ พลต่อการกลับมาเยือนซ้ าตลาดน้ า
บางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2) ด้ านพื้นที่
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง จานวน100 คน ทั้งเพศชาย
และหญิ ง ที่ มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป (งานวิจัยนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาสัมมนาการท่องเที่ ย ว หลักสู ตรมหาบัณ ฑิ ต
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนการสอน จึงไม่ได้เก็บตัวอย่างจานวนมากตามหลักสถิติทวั่ ไป และ
ด้วยข้อจากัดเรื่ องระยะเวลาการเก็บข้อมูลเพียง 2-3 สัปดาห์ จึ งเก็บข้อมูลได้ราว 100 ชุ ด เพื่อให้เพียงพอกับ
การคานวณค่าสถิติต่าง ๆ เท่านั้น)
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4.3 ด้ านตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรต้ น ประกอบด้ วย
(1) ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา รายได้
(2) ความพึ ง พอใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ การของรั ฐ
ด้านประชาชนท้องถิ่น และด้านร้านอาหาร ร้านค้าและเครื่ องดื่ม
2) ตัวแปรตาม คือ
การตัดสิ นใจกลับมาเยือนซ้ าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4.4 ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาทาการวิจยั 2-3 สัปดาห์ คือ ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลงานวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนรู ้ ในวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวระดับปริ ญญาโทของภาคเรี ยน
1/2563 (ส่ วนหนึ่งของ coursework) โดยมีระยะเวลาเก็บข้อมูลเพียง 2-3 สัปดาห์ จึงทาให้ผวู ้ ิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างได้น้อย ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อ จากัดของผลงานในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มีขอ้ จากัดดังกล่าว แต่ผูว้ ิจยั ได้
ฝึ กฝนทักษะและได้รับประสบการณ์การทาวิจยั เชิงปริ มาณได้ครบทุกขั้นตอน
4.5 ประโยชน์ ของการวิจัย
1) ทราบถึงความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือน
ซ้ าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชน สามารถน าผลวิ จัย มาใช้ว างแผนใน
การพัฒนา การส่ งเสริ มศักยภาพ และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน

5. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั “ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือน
ซ้ า ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้
เป็ นบุคคลทัว่ ไปที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง จานวน100คน เครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.967 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติที่ใช้ในการวิจยั
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ T-Test สถิติ One way Anova และ การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยสรุ ปได้ดังนี้ 1. สรุ ปปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า
สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 100คน ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิง จานวน 72คน คิดเป็ นร้อยละ
72 มี อายุในช่ วง 41 ปี ขึ้นไป มากที่ สุด จานวน 33คน คิดเป็ นร้ อยละ 33 มี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด
จานวน 37คน คิดเป็ นร้อยละ 37 มีรายได้อยู่ในช่วง 0- 20,000 บาท/เดือน มากที่สุด จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
26 และมีสถานภาพการโสด มากที่สุด จานวน 38คน คิดเป็ นร้อยละ 38
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ตารางที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการมาเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้งไม่แตกต่างกัน
รายการ
แหล่งท่องเที่ยว
การให้บริ การของรัฐ
ประชาชนท้องถิ่น
ร้านค้าร้านอาหารและเครื่ องดื่ม

เพศ

อายุ
/
/
/
/

/
/
/
/

รายได้
/
/
/
/

อาชีพ
/
/
/
/

สถานภาพ
/
/
/
/

นักท่องเที่ยวต่างกันมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4ด้านไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกันมีแนวโน้มในการกลับมาเยือนซ้ า ตลาดน้ าบางน้ าผึ้งไม่แตกต่างกัน
รายการ
แหล่งท่องเที่ยว
การให้บริ การของรัฐ
ประชาชนท้องถิ่น
ร้านค้าร้านอาหารและเครื่ องดื่ม

เพศ
/
/
/
/

อายุ
/
/
/
/

รายได้
/
/
/
/

อาชีพ
/
/
/
/

สถานภาพ
/
/
/
/

นักท่องเที่ยวต่างกันมีแนวโน้มในการกลับมาเยือนซ้ าไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับสมมุติฐาน ที่ระดับ
นัยสาคัญ0.05
ตารางที่ 3 อิทธิพลความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลต่อการมาเยือนซ้ า
ด้าน

B
.328
-.071
.446
.344

แหล่งท่องเที่ยว
การให้บริ การของหน่วยงานรัฐ
ประชาชนในท้องถิ่น
ร้านค้า ร้านอาหาร และเครื่ องดื่ม
R2 = .649 SEE = .49254 F = 43.828 sig = .000

S.E.
.077
.0117
.125
.111

Beta
.283
-.060
.444
.311

Sig.
.000*
.548
.001*
.003*

จากตารางวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis ) ของความพึงพอใจต่อปั จจัยด้าน
ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ที่ส่งผลต่อการมากลับมาเยือนซ้ า จากตารางพบว่า ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง จาแนกตามปั จจัยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง
4 ตัว ร่ วมกันอธิ บายได้ร้อยละ .634 โดยพบว่าปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวนั้น มีค่า sig. = 0.00 ปั จจัยด้านประชาชน
ในท้องถิ่น มีค่า sig. = 0.001 และด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่ องดื่มมีค่า sig. = 0.003 นอกจากนั้น ปั จจัยด้าน
การให้บริ การของหน่วยงานรัฐ มีค่า sig. = 0.548 และ จากตารางพบว่า F = 43.828 Sig. F = 0.00 พบว่า Sig. น้อย
กว่ าระดับ นัย สาคัญ 0.05 ดัง นั้น จากข้อ มู ล สามารถสรุ ป ได้ว่ า ปั จ จัย ด้า นต่ า ง ๆ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยว และมีอิทธิ ผลต่อการกลับมาเยือนซ้ า ยกเว้นปั จจัยด้านการให้บริ การของหน่วยงานรัฐที่ไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ และการตัดสิ นใจกลับมาเยือนซ้ า
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6. อภิปรายผล
จากตารางผลการทดสอบด้านความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ของประชากรศาสตร์ พบว่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมุ ติฐ านที่ ต้ งั ไว้ และจากตารางผลการทดสอบด้าน
การกลับมาเยือนซ้ าของประชากรศาสตร์ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมุ ติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ ตารางวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis ) ของความพึ ง พอใจ
ต่อปั จจัยด้านต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ที่ส่งผลต่อการมากลับมาเยือนซ้ า จากตารางพบว่า
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง จาแนกตามปั จจัยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ผลการทดสอบพบว่า
ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ร่ วมกันอธิบายได้ร้อยละ .634 โดยพบว่าปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวนั้น มีค่า sig. = 0.00ปัจจัย
ด้านประชาชนในท้องถิ่น มีค่า sig. = 0.001 และด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่ องดื่มมีค่า sig. = 0.003 นอกจากนั้น
ปั จจั ย ด้ า นการให้ บ ริ การของหน่ ว ยงานรั ฐ มี ค่ า sig. = 0.548 และ จากตารางพบว่ า F = 43.828 Sig.
F = 0.00 พบว่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นจากข้อมูล สามารถสรุ ปได้ว่าปั จจัยด้านต่าง ๆ มีผลต่อ
ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย ว และมี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ การกลับ มาเยื อ นซ้ า ยกเว้น ปั จ จัย ด้า นการให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยงานรัฐที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจไม่ส่งผลการตัดสิ นใจกลับมาเยือนซ้ า

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ในการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอิทธิ พลต่อ
การกลับมาเยือนซ้ า ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
มีดงั นี้
(1) ภาครั ฐ ควรจัดให้มี บุคลากรของหน่ วยงานภาครั ฐ หรื อ ท้อ งถิ่ นที่ มี ความรู ้ ความสามารถใน
การบริ หารจัดการเข้ามาดาเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวของตลาดน้ าบางน้ าผึ้งร่ วมกับชุมชน
(2) การบริ การจัดการและการสร้างความน่าสนใจ ในการดึงดูดนักท่ องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย
และเกิดความแปลกใหม่ในกรรมอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวติดตามและเกิดการกลับมาเยือนซ้ าอีกครั้ง
(3) การจัดทาการพัฒนาเกี่ ยวกับผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจากิจกรรมที่ เกิ ดจากการท่องเที่ยว ที่ ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมทางบริ บทสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยว
(4) เพิ่มการบริ หารจัดการเกี่ยวกับ การกาจัดสิ่ งปฏิกูล ขยะมูลฝอย หรื อมลพิษ ที่เป็ นภาวะที่ทาให้
แหล่งท่องเที่ยวเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่น่ามอง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรมี การศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อน
เสริ มศักยภาพพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่ความยัง่ ยืน
(2) ควรท าการสารวจข้อ มู ล ความต้อ งการของนักท่ อ งเที่ ย ว แล้วน ามากาหนดแผนงาน หรื อ
โครงการในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมที่สุด
(3) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหา เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นหรื อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ไปปรั บปรุ งแก้ไข เพื่อให้เกิ ดการบริ การที่ ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ ยวได้
มากที่สุด
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การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณภาพ และความประทับใจในการให้บริ การของ
สายการบินต้นทุนต่า จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุ ฒิการศึกษา และวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ และความประทับใจคุณภาพการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า กับสถานภาพส่ วน
บุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั คือใช้แบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถาม
คือผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าจานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้เลือกที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อทาการแจกแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) การหาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ออธิ บายคุณลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่ วนการความสัมพันธ์ของการรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การ
และความประทับใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่ามีความสัมพันธ์กบั สถานภาพส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ
รายได้ และวุฒิการศึกษา ใช้ Chi Square ด้วยวิธีการหาสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ใช้ทดสอบ
หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 64.5 อายุระหว่าง อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ30.8 รายได้น้อยว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 68.5 วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าหรื อเท่ากับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 83.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การของ
สายการบินต้นทุนต่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 4.06 ด้านการดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าคิดเป็ น 4.13 และ ด้านรู ปลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การคิดเป็ น 4.13 ความประทับใจในการใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนต่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 4.04 ด้านบุคคลคิดเป็ นร้อยละ 4.10
รองลงมาด้านบริ การคิดเป็ นร้อยละ 4.06 และด้านภาพพจน์คิดเป็ นร้อยละ 4.06 ผลทดสอบสมมุติฐานของงานวิจยั
พบว่ าความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างการรั บรู ้ คุณภาพการใช้บริ การสายการบิ นต้น ทุนต่ าและความสั ม พันธ์ ระหว่าง
ความประทับใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ากับสถานภาพส่วนบุคคลในแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน
คาสาคัญ: การรับรู ้ ความประทับใจ สายการบินต้นทุนต่า
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ABSTRACT
This objective of the research were: 1) to find out the factors affecting the creation of awareness,
2) to find out the impression in the selection of low-cost airline services, and 3) to analysis the relationship
between the creation of awareness and the impression in the selection of low-cost airline services. The purpose
of this research was to study the perception of service quality and the impression of low cost airline passenger
correlated with repeated their service used. The research instrument was questionnaire. The researcher has
determined a sample group of 400 passengers. The sample of this research was drawn from the simple random
sampling for distributing the questionnaires and the data was analyzed by using descriptive statistics including
frequency, percentage, mean, S.D., Chi square and Pearson correlation.
The results was showed that the most representative group was female (64.5%), aged between 21-30
years old (30.8%), income less than 20,000 baht (68.5%), and less than or equal to a bachelor's degree (83.5%).
Overall’s the service quality of low-cost airlines was ranked at high level, its average is 4.06 To consider each
aspect, the representative group highly agreed with material method, customer care, its average is 4.13, service
provider, its average is 4.13. Overall’s the impression of using low-cost airlines was ranked at high level, its
average is 4.04 To consider each aspect, the representative group highly agreed with material method, personal,
its average is 4.10, services, its average is 4.06, image, and its average is 4.06. The hypothesis testing was shown
that the relationship between the perception of service quality and the relationship between the impressions of
low-cost airline passengers on each aspect is different.
Keywords: Perception, Impression, Low-cost Airline

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่ งจะเห็นได้
จากมีการขยายฝูงบิน เส้ นทางบิน เที่ยวบิน และสร้างเครื อข่ายการบินเป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นสายการบิน
ระดับพรี เมียม (Premium Airlines) หรื อสายการบินให้บริ การเต็มรู ปแบบ (Full-Service Airlines) และสายการบิน
ต้นทุนต่า (Low Cost Airlines) ซึ่ งจะเห็นได้จาก สายการบินไทยที่เป็ นสายการบินเต็มรู ปแบบ และสายการบิน
ไทยแอร์ เอเชียที่เป็ นสายการบินในรู ปแบบต้นทุนต่า ต่างก็ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการแข่งขันเพื่ อแย่งช่วงชิง
ส่ วนแบ่งลูกค้าผูใ้ ช้บริ การไม่ว่าจะเป็ นด้านราคา ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการให้บริ การ จากข้อมูล
ทางสถิติของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย รายงานว่าในปี 2561 พบว่า จานวนเที่ยวบินและจานวนผูโ้ ดยสาร
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากสายการบิน
สายการบิ นต้นทุนต่ าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ใช้บริ การขนส่ งทางอากาศกับ 6 สนามบิ นหลักภายใต้
การดาเนินงานของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรื อ AOT อันประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยาน
แม่ ฟ้าหลวงเชี ย งราย ภายใต้การด าเนิ นงานของ บริ ษ ัท ท่ าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรื อ AOT ซึ่ ง มี
ผู ้โ ดยสารเดิ น ทางผ่ า นสนามบิ น ทั้ง 6 แห่ ง รวมจ านวนทั้ง สิ้ น 140,472,015 คนในปี 2561 เพิ่ ม ร้ อ ยละ 0.52
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เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2560 ซึ่ ง มี จ านวนผูโ้ ดยสารทั้ง สิ้ น 133,116,312 คน (บริ ษ ัท ท่ าอากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) .สถิติขนส่งทางอากาศ. สื บค้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563, จากเว็บไซต์: www.airportthai.co.th)
จากการที่ สายการบิ นแบบเต็มรู ปแบบ (Full Service Airlines) และสายการบิ นต้นทุนต่ า (Low Cost
Airlines) มีเส้นทางการบินที่คล้ายคลึงกัน ทาให้สายการบินทั้งสองรู ปแบบมีความแตกต่างกันและเป็ นอีกหนึ่ง
ปั จจัยที่ผโู ้ ดยสารใช้ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยเฉพาะปั จจัยทางด้ านราคาบัตรโดยสาร ซึ่ งสายการบิน
ต้นทุนต่านั้นจะมีราคาที่ถูกกว่าเกือบครึ่ งหนึ่งของราคาบัตรโดยสารของสายการบินแบบเต็มรู ปแบบ ส่ วนปั จจัย
อื่นๆ เช่น การโหลดสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องหรื ออาหารที่ใช้บริ การบนเครื่ องบิน สายการบินแบบเต็มรู ปแบบจะ
ให้บริ การรวมมาพร้อมกับบัตรโดยสารแล้วโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แม้ว่าสายการบินทั้งสองรู ปแบบ
จะมี ลกั ษณะการบริ การที่ แตกต่างกัน จึ งเป็ นทางเลื อกให้กับผูโ้ ดยสารหรื อผูใ้ ช้บริ การในการเลื อกใช้บริ การ
สายการบิ น แต่ ล ะประเภท รายการส่ ง เสริ ม การขายก็เ ป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจอยู่ต ลอดเวลาในการดึ ง ดู ด
ความสนใจของผูโ้ ดยสารทัว่ ไปได้ นอกจากนั้นปั จจัยทางด้านระยะเวลาของการเดินทางก็ส่งผลต่อการเลื อกใช้
บริ การของผูโ้ ดยสารเช่นกัน
จากข้อมูลข้างต้น จึ งทาให้ผูว้ ิจยั เลื อกที่จะทาการศึ กษาวิจยั ในประเด็นดังกล่าวนี้ เพื่อศึ กษาการรับรู ้
คุณภาพการให้บริ การและความประทับใจของผูโ้ ดยสายการบินต้นทุนต่าที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริ การซ้ าของ
ผูใ้ ช้บริ การ เนื่ องจากปั จจุบนั สายการบินต้นทุนต่ามีจานวนมากและมีการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่ วนแบ่งการตลาด
ในอัตราที่สูง ดังนั้นการสร้างการรั บรู ้และการสร้ างความประทับใจจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการเลื อกใช้บริ การ
สายการบินต้นทุนต่า ซึ่งการวิจยั นี้จะเป็ นการศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารที่เลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
เพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสร้างการรับรู ้และการสร้างความประทับใจในการเลือกใช้บริ ก าร เพื่อให้สามารถ
เข้าใจถึงความต้องการของผูโ้ ดยสารได้อย่างลึกซึ้ ง และเพื่อนาไปพัฒนารู ปแบบของการให้บริ การและบุคลากร
ของสายการบินให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ส่ งผลให้สามารถ
ยึดครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ไว้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา
(2) เพื่อศึกษาความประทับใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณภาพการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า กับ
สถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา
(4) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความประทับใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ า
กับสถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) ได้นาปั จจัยทั้ง 10 ด้าน ไปพัฒนาเป็ น เครื่ องมือบ่งชี้วดั คุณภาพ
บริ การที่ เรี ยกว่า “SERVQUAL” ประกอบด้วยปั จจัยชี้ วดั คุณภาพบริ การซึ่ ง ให้เหลือเพียง 5 ด้าน (Dimensions)
ดังนี้
1. ความไว้ใจ และน่าเชื่อถือ (Reliability) ผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงความไว้ใจและความ เชื่อถือได้
ควรให้การบริ การตามที่ได้ตกลงกันไว้ดว้ ยความถูกต้องและพอเหมาะกับเวลา
2. การรับรองทาให้เชื่อมัน่ (Assurance) ผูใ้ ห้บริ การจะต้องทาให้ลูกค้าเกิดที่จะเชื่อมัน่ และ รับรอง
ถึงความเสี่ ยง และปราศจากอันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถให้เห็นอย่างประจักษ์แก่ ลูกค้า ที่จะทาให้ลูกค้า
เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจได้
3. การตอบสนองลู กค้า (Responsiveness) การตอบสนองต้อ งมี ความตั้งใจและมี เ จตนา มุ่ ง มั่น
ให้บริ การเพื่อที่จะแสดงถึงการเอาใจใส่ปฏิบตั ิอย่างเต็มเปี่ ยม
4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) การจัดเตรี ยมดูแลงานทั้งก่อนการให้บริ การ ระหว่างการให้บริ การ
และหลังการให้บริ การ
5. รู ปลักษณ์ (Tangibles) คือ การมีรูปลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การ และองค์กร
สมชาย กิจยรรยง (2540, หน้า 30)ได้กล่าวว่า ความประทับใจของผูใ้ ช้บริ การเป็ นระดับความรู ้สึกของ
ผูใ้ ช้บ ริ การที่ มี ผ ลจากการเปรี ย บเที ย บระหว่ างผลประโยชน์ จ ากคุ ณสมบัติ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ การทา งา นของ
ผลิตภัณฑ์กบั การคาดหวังของบุคคล ด้วยระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การพิจารณาจากความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังของบุคคลนักการตลาดจึงจาเป็ นต้องสร้างความประทับใจให้เกิด
กลับผูใ้ ช้บริ การ โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในสายตาของผูใ้ ช้บริ การ และผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้อง สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การโดยยึดหลักการสร้างความประทับใจโดยส่วนรวมแก่ผใู ้ ช้บริ การ
มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของผูใ้ ช้บริ การ หมายถึง ผลรวมของ ผลประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การชนิดใดชนิดหนึ่งในสายตาของผูใ้ ช้บริ การ มูลค่าของผลิตภัณฑ์พิจารณาจากความแตกต่าง
ทางแข่งขันซึ่งประกอบด้วยความแตกต่าง 4 ประการ ดั้งนี้
1) ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
2) ความแตกต่างด้านบริ การ
3) ความแตกต่างด้านบุคคล
4) ความแตกต่างด้านภาพพจน์
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

การรับรู้คณ
ุ ภาพในการให้ บริการของ
ผู้โดยสารสายการบินต้ นทุนต่า
1. ความไว้ใจ และน่าเชื่อถือผูใ้ ห้บริ การ
2. การรับรองทาให้ลูกค้าเชื่อมัน่
3. การตอบสนองลูกค้า
4. การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
5. รู ปลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การ

ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. วุฒิการศึกษา

ความประทับใจของผู้โดยสารสายการบิน
ต้ นทุนต่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านบริ การ
3. ด้านบุคคล
4. ด้านภาพพจน์
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
1. การรั บรู ้ คุณภาพในการให้บริ การของผูโ้ ดยสารสายการบิ นต้นทุนต่ า จาแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา มีความแตกต่างกัน
2.ความประทับใจของผูโ้ ดยสารในการให้บริ การของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่า จาแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา มีความแตกต่างกัน
3. การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารของผูโ้ ดยสารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
สถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา มีความสัมพันธ์กนั
4. ความประทับใจของผูโ้ ดยสารในการให้บริ การของผูโ้ ดยสารสายการบิ นต้นทุนต่ า มี ความ
สัมพันธ์กบั สถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา มีความสัมพันธ์กนั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
ในการศึกษางานวิจยั เรื่ อง การรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การและความประทับใจของผูโ้ ดยสารสายการบิน
ต้น ทุ น ต่ า มี ความสั มพันธ์ กับการกลับมาใช้บริ ก ารซ้ า ซึ่ ง การวิ จัยนี้ เ ป็ นการวิ จัยประยุกต์ (Applied Research)
เป็ นการค้นคว้าเพื่อหาความรู ้ใหม่ๆ เพื่อนามานามาพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของการให้บริ การสายการบิ นต้นทุนต่า
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั นี้ หน่ วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ประกอบด้วย กลุ่มผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การ
สายการบิ นต้นทุนต่ าที่ มาใช้บริ การในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมื อง จานวน 40,758,148 คนต่อปี (บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) .สถิ ติขนส่ งทางอากาศ. สื บค้นเมื่ อวันที่ 23 มกราคม 2563, จากเว็บไซต์:
www.airportthai.co.th)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, pp. 727-728) ซึ่งจากการหากลุ่มตัวอย่างจากประชากรจากจานวนผูโ้ ดยสารทั้งหมด
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาของการศึกษาในปี ที่ผ่านมา สามารถคานวณหากลุ่มตัวอย่างได้ 399 คน
ผูว้ ิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 400 ตัวอย่าง เพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลในการทาวิจยั ครั้งนี้
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อทาการแจก
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
4.3 เครื่ องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากการประยุกต์มา
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การและความประทับใจของผูโ้ ดยสารสายการบิน
ต้นทุนต่าที่มีอิทธิ พลต่อการกลับมาใช้บริ การซ้ า ที่โดยผูว้ ิจยั ได้นาคาถามมาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับงานวิจยั ใน
ครั้งนี้ รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
แบบสอบถามตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของตอบแบบสอบถาม มีจานวน 4 ข้อ ซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา โดยลักษณะข้อคาถามของ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่า มี
จานวน 23 ข้อ
แบบสอบถามตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความประทับใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่าที่ มี
จานวน 15 ข้อ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสะดวก
(Convenience Sampling) จากผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่าที่ใช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองตาม
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคานวณ จานวน 400 ตัวอย่าง
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนการความสัมพันธ์ของการรับรู ้คุณภาพ
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ในการให้บริ การและความประทับใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่ามีความสัมพันธ์กบั สถานภาพส่วนบุคคล
ด้า น เพศ อายุ รายได้ และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ใช้ Chi Square ด้ว ยวิ ธี ก ารหาสหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson
Correlation) ใช้ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร

5. ผลการวิจัย
การรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การของสายการบิ นต้นทุนต่า จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลด้าน เพศ
อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก ในปัจจัย พนักงาน มีความเอาใจ
ใส่ กระตื อรื อร้ นและเต็มใจ รองลงมาคือ ด้านรู ปลักษณ์ ของผูใ้ ห้บริ การ อยู่ในระดับมาก ปั จจัยพนักงานมี
บุคลิกภาพที่ดี และ ด้านการรับรองให้ลูกค้าเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 1 การรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่า
1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัย/ตัวแปร
ด้านความไว้ใจและน่าเชื่อถือของผูบ้ ริ การ
ด้านการรับรองให้ลูกค้าเชื่อมัน่
ด้านการตอบสนองลูกค้า
ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
ด้านรู ปลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การ
รวม

x̅
3.96
4.09
3.97
4.13
4.13
4.06

SD
0.91
0.91
0.96
0.92
0.90
0.92

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ความประทับใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ
รายได้ และวุฒิการศึกษา ได้แก่ ความประทับใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่ามีความสัมพันธ์กบั การกลับมา
ใช้บริ การซ้ า ด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก ปั จจัยมีความพึงพอใจพนักงาน ที่มีความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นและเต็ม
ใจให้บริ การ รองลงมาคือ ด้านบริ การ ปั จจัยมีความรู ้สึกไว้วางใจได้เมื่อมาติดต่อ และด้านภาพพจน์ ปั จจัยท่านมี
แนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริ การซ้ าอีก
ตารางที่ 2 ความประทับใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
ปัจจัย/ตัวแปร
1.
2.
3.
4.

x̅
3.95
4.06
4.10
4.06
4.04

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านบริ การ
ด้านบุคคล
ด้านภาพพจน์
รวม

SD
0.97
1.50
0.92
0.89
1.07

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู ้คุณภาพการใช้
บริ การสายการบินต้นทุนต่ากับสถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ 4.10 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านอายุ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ที่ 4.22 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
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ที่ ร ะดับ .05 ด้านรายได้มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด อยู่ที่ 4.18 มี ค วามแตกต่ างกัน อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
ด้านวุฒิการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ 4.10 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความประทับใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ด้านเพศ
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ 4.08 ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านอายุ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ 4.28
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านรายได้มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ที่ 4.18 มีความแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ด้านวุฒิการศึ กษา มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดอยู่ที่ 4.18 มี ความแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล
1.การรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่า จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลด้าน เพศ
อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก ในปัจจัย พนักงาน มีความเอาใจ
ใส่ กระตื อรื อร้ นและเต็มใจ รองลงมาคือ ด้ านรู ปลักษณ์ ของผูใ้ ห้บริ การ อยู่ในระดับมาก ปั จจัยพนักงานมี
บุคลิกภาพที่ดี และ ด้านการรับรองให้ลูกค้าเชื่อมัน่ อยู่ในระดับมากในปัจจัยพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภิสรา โตศิริวฒั นานนท์ (2561) อิทธิ พลของคุณภาพบริ การและการรับรู ้
คุณค่าต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าต่อสาย การบินภายในประเทศไทย ผลการวิจยั ยังพบว่า คุณภาพ
บริ การด้านการเอาใจใส่ ลูกค้ามีอิทธิ พลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า ต่อสายการบินภายในประเทศไทย
และคุณภาพบริ การด้านความเชื่ อถือได้ของลูกค้ามีอิทธิ พลทางบวกต่อความพึงพอใจของ ลูกค้าต่อสายการบิน
ภายในประเทศไทย มี ผ ลที่ สาคัญ ต่ อ อิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ภาพบริ การและการรั บ รู ้ คุ ณค่ าต่ อ ความพึ ง พอใจและ
ความภักดีของลูกค้าต่อสาย การบินภายในประเทศไทย
2.ความประทับใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุ คคลด้าน เพศ อายุ
รายได้ และวุฒิการศึกษา ได้แก่ ความประทับใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่ามีความสัมพันธ์กบั การกลับมา
ใช้บริ การซ้ า ด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก ปั จจัยมีความพึงพอใจพนักงาน ที่มีความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นและเต็ม
ใจให้บริ การ รองลงมาคือ ด้านบริ การ ปั จจัยมีความรู ้สึกไว้วางใจได้เมื่อมาติดต่อ และด้านภาพพจน์ ปั จจัยท่านมี
แนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริ การซ้ าอีก ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของชญาณิ ศา วงษ์พนั ธุ์ (2562) ทาการวิจยั
เรื่ องปั จจัยก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจที่มีอิทธิ พลต่อการไม่กลับมาเยือนซ้ ากรุ งเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความไม่พึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการไม่กลับมาเยือนซ้ าในด้านการบริ การ
มากที่ สุ ด (Beta = .254) รองลงมา คื อ ความรู ้ สึ ก ไม่ พึ ง พอใจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การไม่ ก ลับ มาเยื อ นซ้ าในด้ า น
ความ ปลอดภัยและอาชญากรรม (Beta = .191) ความรู ้สึกไม่พึงพอใจมีอิทธิ พลต่อการไม่กลับมาเยือนซ้ าในด้าน
ด้านบุคคล (Beta = .166) ที่มีอิทธิ พลต่อการไม่กลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติ
3.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณภาพการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า กับสถานภาพส่ วนบุคคล
ด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา สาหรับการศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้วยวิธี
Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA พิ จ ารณาที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05 ในเรื่ องของเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ส่ งผลต่อการรับรู ้ในการโดยสารสายการบินต้นทุนต่าที่มีความสัมพันธ์กบั
การกลับมาใช้บริ การซ้ า แตกต่างกันหรื อไม่ จากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการรับรู ้คุณภาพการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างความประทับใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า กับสถานภาพส่วนบุคคล
ด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษาสาหรับการศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้วยวิธี
Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA พิ จ ารณาที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05 ในเรื่ องของเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา อาชี พ และระดับรายได้ ส่ งผลต่อความประทับใจในการโดยสารสายการบิ นต้นทุนต่ าที่มีค วาม
สัมพันธ์กบั การกลับมาใช้บริ การซ้ า แตกต่างกันหรื อไม่ จากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความประทับใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากผลการวิ จัย การรั บ รู ้ คุ ณภาพการให้ บ ริ การหลัง จากเดิ นทางโดยสายการบิ น ต้นทุนต่ า
โดยเฉพาะ ด้านรู ปลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การ ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก นั้นแสดงว่า ผูม้ าใช้บริ การมอง
เรื่ องการรับรู ้คุณภาพการใช้บริ การหลังการเดินทางโดยสายกายบินต้นทุนต่าเป็ นอันดับต้นๆ หากผูป้ ระกอบการ
นาการวิจยั นี้ ไปปรับใช้ในองค์กรจะต้องมี พฒั นาพนักงานให้มีบุคลิกภาพที่ดีต่อการบริ การ และรวมถึงต้องมี
การพัฒนา ปรับปรุ งอุปกรณ์ในการให้บริ การที่ทนั สมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะจะทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดการรั บรู ้
คุณภาพและความประทับใจต่อสายการบิน ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ
(2) จากผลการวิ จัย ความประทับ ใจของผู ้โ ดยสารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
การกลับมาใช้บริ การซ้ า โดยเฉพาะ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าน้อยสุ ดในเรื่ องความประทับใจของผูโ้ ดยสารสายการบิน
ต้นทุนต่า นั้นแสดงว่า ผูม้ าใช้บริ การยังไม่ค่อยประทับใจในด้านด้านผลิตภัณฑ์ การใช้บริ การหลังการเดินทางโดย
สายกายบินต้นทุนต่า หากผูป้ ระกอบการนาการวิจยั นี้ ไปปรับใช้ในองค์กร สร้างความเชื่อมันในการใช้บริ การ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้บริ การที่คุม้ กับเงินที่เสี ยไป ทั้งนี้เพราะจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจต่อ
การผลิตภัณฑ์และบริ การ ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ
(3) จากผลการวิจยั ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานที่ให้บริ การบนเครื่ องบินเป็ นสิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญมากที่สุด ดังนั้นสายการบินต้นทุนต่าควรจะให้ความสาคัญในส่ วนนี้มากไม่ว่าจะเป็ นการตรวจสอบ
คุณภาพและความสม่าเสมอของการให้บริ การของพนักงานต้อนรับ การฝึ กอบรมการให้บริ การกับพนักงานเป็ น
ระยะเพื่อที่ จะให้พนักงานมี ความตื่ นตัวในการให้บริ การ และสายการบินควรมี แบบสอบถามหรื อการติดต่อ
สอบถามผูโ้ ดยสารถึงความพึงพอใจในการรับบริ การและนาผลไปใช้ในการปรับปรุ งให้บริ การอย่างสม่าเสมอ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) จากการผลการวิจยั ในครั้งนี้ ศึกษาการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การและความประทับใจของผูโ้ ดย
สายการบินต้นทุนต่าที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นการศึกษาในภาพรวมของเพื่อศึกษา
การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า เพี ย งบางด้า นเท่ า นั้น ซึ่ ง ในการวิ จัย ครั้ งต่ อ ไป
ควรศึกษา เก็บข้อมูลในหลายมิติ เช่นมุมมองของผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิต หรื อ คู่คา้ ทางธุรกิจ เพื่อท่าให้การวิเคราะห์ใน
การศึ กษาเชิ งกรณี ศึกษามี น้ าหนักและหน้าเชื่ อถื อมากขึ้นเพื่อให้ผูป้ ระกอบการสามารถนาข้อมูลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุ ง และเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารงานองค์กรให้เกิดความเชื่อมัน่ ของผูท้ ี่มี
ส่วนได้ส่วนเสี ย และเป็ นที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าผูร้ ับบริ การในทุกระดับ
(2) จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นผูโ้ ดยสารที่
ใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สาหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
1573

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ที่ เ ป็ นผู ้โ ดยสารที่ ใ ช้บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ในท่ า อากาศยานอื่ น ๆในประเทศไทยเพื่ อ
เปรี ยบเทียบว่ามีการรับรู ้ถึงคุณภาพการให้บริ การและความประทับใจที่มีความแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
(3) จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ศึกษาการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การและความประทับใจ
ของผูโ้ ดยสายการบินต้นทุนต่าที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ สาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงไปที่สายการบินใดสายการบินหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถสร้าง แนวทางในการพัฒนากล
ยุทธ์ได้เหมาะสมกับสายการบินนั้นๆ มากที่สุด เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลการการวิจยั และพัฒนางานวิจยั ในระดับ
ที่สูงขึ้นจนสามารถนาไปใช้งานในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิผลต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ส่ ง เสริ มและพัฒ นาวิ จัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี ปทุ ม ที่ ไ ด้ม อบทุ น สนับ สนุ น งานวิ จัย
ปี งบประมาณ 2562 ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

9. เอกสารอ้างอิง
เกษกนก ศศิบวรยศ. (2556). การรั บรู้ คุณภาพการให้ บริ การและคุณค่ าที่รับรู้ ส่งผลต่ อความภักดีของผู้มาใช้
บริ การคลินิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
บริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ฉัตรยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ชญาณิ ศา วงษ์พนั ธุ์. (2562). การศึกษาปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความไม่ พึงพอใจที่มีอิทธิ พลต่ อการไม่ กลับมาเยือนซ้า
กรุ งเทพมหานครของนักท่ องเที่ยวชาวยุโรป. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน). (2560). สถิติขนส่ งทางอากาศ [ออนไลน์]. ค้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม
2563, จาก: www.airportthai.co.th.
บรรยงค์ โตจินดา.(2543). การบริ หารงานบุคคล .กรุ งเทพฯ: รวมสาส์น.
ลักขณา สริ วฒั น์. (2549). การรู้ คิด. พิมพ์ครั้งที่ 1 .กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร.
ศุภิสรา โตศิริวฒันานนท์. 2561. อิทธิ พลของคุณภาพบริ การและการรั บรู้ คุณค่ าต่ อความพึงพอใจ และความภักดี
ของลูกค้ าต่ อสายการบินภายในประเทศไทย. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
สมิต สัชฌุกร.(2550). ศิลปะการให้ บริ การ.กรุ งเทพฯ: สายธาร.
สมชาย กิจยรรยง. (2540). สร้ างบริ การ สร้ างความประทับใจ. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
อาศยา โชติพานิช. (2549). การบริ การที่ดี. กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its
implications for future research. Journal of Marketing 49, (Fall), 41-50. Prentic-Hall.
Taro Yamane (1973 ). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Ed. New York. Harper and Row Publications.

1574

