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ชื่อ  วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

เจ้าของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำ�าบลท่าช้าง อำ�าเภอำเมือำงจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ไวกูณฑ์  ทอำงอำร่าม

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ศาสตำราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวตำ ศาสตำราจารย์ ดร.ชนิตำา  รักษ์พลเมือำง 

 รอำงศาสตำราจารย์ ดร.ศิรวิทย์  กุลโรจนภัทร ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.เฟื่อำงอำรุณ  ปรีดีดิลก   

 อำาจารย์ ดร.สวัสดิ์  อำุดมโภชน์ ดร.พีระ  รัตำนวิจิตำร

บรรณาธิการ รอำงศาสตำราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

กองบรรณาธิการ ศาสตำราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา สถาบันบัณฑิตำพัฒนบริหารศาสตำร์

  ศาสตำราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบ�ารุง      สถาบันบัณฑิตำพัฒนบริหารศาสตำร์

  รอำงศาสตำราจารย์ ดร.จิณณวัตำร  ปะโคทัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอำุบลราชธานี

                                   ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.บุญรอำด  บุญเกิด      มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.เลิศชาย  สถิตำย์พนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอำยุธยา

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์วัชรากร  พาหะนิชย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

   อำาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตำนวาณิชย์พันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข          

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.สนธยา   กูลกัลยา ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.ชวัลรัตำน์  สมนึก

 อำาจารย์ ดร.สิตำางศ์  เจริญวงศ์ นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย

 นางสาวนิตำยา  ตำ้นสาย นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี

 นางสาวชุลีรัตำน์  ผดุงสิน นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อำ

 นางสาวปอำงรัตำน์  บุญลาภ นางภรณ์ทิพย์  สุภาภรณ์               

ก�าหนดการตีพิมพ ์ ปีละ 3 ฉบับ  

ขอบเขตวารสาร วารสารวจิยัร�าไพพรรณ ีเป็นวารสารระดบัชาตำทิีผ่่านการรบัรอำงผลการประเมนิคณุภาพวารสารในฐานข้อำมลู  

 TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) จัดท�าขึ้นเพื่อำเผยแพร่ผลงานวิจัยขอำงคณาจารย์ นิสิตำนักศึกษาระดับ 

 ปริญญาโท-เอำก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอำกตำ่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอ่ืำน ๆ  

 ได้น�าผลงานวจิยัทีต่ำพีมิพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวจิยัในสาขามนษุยศาสตำร์และสังคมศาสตำร์  

 รวมถึงสหวิทยาการตำ่าง ๆ ที่เก่ียวข้อำงกับสังคมและชุมชน โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 4 เดือำน เผยแพร ่

 ปีละ 3 ฉบับ 

  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) จ�านวน 20 บทความ

  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  จ�านวน 20 บทความ

  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)  จ�านวน 20 บทความ

 โดยบทความที่ตำีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอำบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขา 

 วิชานั้น ๆ ไม่น้อำยกว่า 3  ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review 

     

ปีีที่่� 16 ฉบัับัที่่� 3 ปีระจำำ�ปีี 2565 (กัันย�ยน-ธัันว�คม) ISSN 1906-327X, ISSN 2697-4371 (Online)

วารสารวจิยัร�าไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
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ีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ	ประจ�าฉบับ	(Peer	Review)

  รอำงศาสตำราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 รอำงศาสตำราจารย์สุรีย์พร  พานิชอำัตำรา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 รอำงศาสตำราจารย์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.อำุดมลักษณ์  ระพีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.พรโชค พิชญ  อำู�สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.สนธยา  กูลกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.วิกันยา  ประทุมยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.คัมภีร์  ธีระเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์วิระ  ศรีมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์บุษรา  บรรจงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์จิตำตำิมา  สิงหธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ภานิตำา  โพธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์พรชัย  เหลือำงวารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 อำาจารย์ ดร.ณัฐฐินุช  จุยคำวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 อำาจารย์ ดร.สิตำางศ์  เจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 อำาจารย์ ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  อำาจารย์ ดร.นิศารัตำน์  แสงแข มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 อำาจารย์ ดร.บวรสรรค์  เจี่ยดำรง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 อำาจารย์ ดร.สุนิตำย์ตำา  เย็นทั่ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 รอำงศาสตำราจารย์ ดร.ธันยวิช  วิเชียรพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตำชลบุรี

 อำาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตำร  วีรานุวัตำตำิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตำขอำนแก่น

          ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา  วิชาศิลป์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตำ

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.อำุษณีย์  ศิริสุนทรไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตำ

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 อำาจารย์ ดร.อำุรปรีย์  เกิดในมงคล มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ดร.จตำุพันธ์  รุจิรานุกูล   สำนักงานเขตำพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขตำ 2

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์อำรกช  เก็จพิรุฬห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอำยุธยา

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.วิไล  ทอำงแผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตำรี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.ลักษณพร  คำดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.พอำเจตำน์  ธรรมศิริขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ว่าที่ร้อำยตำรี ดร.ไชยะ  เทพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 อำาจารย์ ดร.พรทิพย์  อำ้นเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.เจตำน์จรรย์  อำาจไธสง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตำะวนัอำอำก วทิยาเขตำจนัทบรุี 

  ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.จิราภา  พึ่งบางกรวย มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.อำาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.ธนะวัฒน์  วรรณประภา มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.ดลดาว  วงศ์ธีระธรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ี ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.ภัทราพร  สร้อำยทอำง มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ ดร.วรวุฒิ  เพ็งพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 อำาจารย์ ดร.ประชา  อำินัง มหาวิทยาลัยบูรพา

 อำาจารย์ ดร.พรรณทิพา  ตำันตำินัย มหาวิทยาลัยบูรพา

 อำาจารย์ ดร.ณัฐา  ค้ำชู มหาวิทยาลัยบูรพา

 อำาจารย์ ดร.ขณิชถา พรหมเหลือำง มหาวิทยาลัยบูรพา

 อำาจารย์ ดร.นิสรา  คำมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

 อำาจารย์ ดร.ศาณิตำา  ตำ่ายเมือำง โรงเรียนสาธิตำ “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

รายชื่อผู้พิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์กนกวรรณ  อำยู่ไสว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตำราจารย์ปรอำยฝน  ทวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 อำาจารย์วินิชยา  วงศ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 อำาจารย์เอำื้อำมพร  รุ่งศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์ นางสาวนิตำยา  ตำ้นสาย

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3)

พิมพ์ที่ ชลบุรีการพิมพ์ 194/28 ถนนพรหมาสตำร์ ตำำบลบางปลาสร้อำย อำำเภอำเมือำง จังหวัดชลบุรี 20000
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  วารสารวิจัยร�าไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ขอำงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่บทความวิจัยขอำงนักวิจัย นิสิตำนักศึกษาระดับบัณฑิตำศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอำก

มหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือำน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 

และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แตำ่ละฉบับมีจำนวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับน้ีถือำเป็นปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2565  

(กันยายน-ธันวาคม) ซ่ึงบทความวิจัยท่ีได้รับการคัดเลือำกให้ตำีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ตำามสาขาวิชาไม่น้อำยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้จัดอำยู่ในฐานข้อำมูล TCI 

ตำัง้แต่ำปี พ.ศ. 2553 และได้มกีารพฒันาคณุภาพวารสารมาโดยตำลอำด กอำงบรรณาธกิารวารสารได้ด�าเนนิการเผยแพร่วารสารวจิยัร�าไพพรรณี  

ไปยังเครือำข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อำงตำ่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�าทุก 4 เดือำน ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ได้ผ่าน

การรับรอำงผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อำมูล TCI รอำบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) และเพื่อำเป็นการตำอำบสนอำง

ความตำ้อำงการขอำงผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัย

สหวิทยาการ สาขามนุษยศาสตำร์และสังคมศาสตำร์ รวมถึงวิทยาการตำ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อำงกับสังคมและชุมชน เพื่อำตำีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้

 กอำงบรรณาธิการขอำขอำบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตำีพิมพ์ ขอำขอำบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา

บทความ (Peer reviews) ทุกท่านท่ีให้ข้อำเสนอำแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยตำ่าง ๆ ให้มีความถูกตำ้อำง และขอำขอำบพระคุณ 

ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยรำไพพรรณี ฉบับน้ีให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี หวังเป็นอำย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยรำไพพรรณี  

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2565 (กันยายน-ธันวาคม) จะสามารถตำอำบสนอำงความสนใจขอำงผู้อ่ำานทุกท่านได้เป็นอำย่างดี ทั้งนี้สามารถ 

ตำิดตำามรายละเอำียดและดาวน์โหลดแบบฟอำร์มตำ่าง ๆ หรือำสมัครส่งบทความวิจัยอำอำนไลน์ได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/

RRBR/index ซึ่งกอำงบรรณาธิการวารสารจะดำเนินการรวบรวม คัดกรอำงบทความวิจัยเพื่อำนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอำันจะส่งผลตำ่อำ

การยกระดับคุณภาพการศึกษาตำ่อำไป

 

  รอำงศาสตำราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ

  บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อำง รูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน มีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษาและ 

พัฒนารูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน มีขั้นตำอำนดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตำอำน คือำ  

ขั้นตำอำนที่ 1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อำงเพื่อำการพัฒนารูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพและเอำกสารประกอำบ 

รูปแบบ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อำมูลพื้นฐาน ร่วมกับการศึกษาสภาพปัจจุบันขอำงชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนตำำรวจตำระเวน

ชายแดน ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตำัวอำย่างจากกอำงกำกับการตำำรวจตำระเวนชายแดนที่ 41 ครูใหญ่และครูผู้สอำนโรงเรียนตำำรวจตำระเวน

ชายแดน รวมจำนวน 34 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณแ์บบกึง่โครงสร้าง ขัน้ตำอำนที ่2 การพฒันารปูแบบชมุชนแหง่การเรยีนรู ้โดยการสงัเคราะห์

ร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน และตำรวจสอำบคุณภาพรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตำอำนที่ 3 การนำเสนอำรูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพตำ่อำผู้เกี่ยวข้อำง

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน มีสมาชิกขอำงชุมชน 

การเรยีนรู้วชิาชพีประกอำบดว้ย 1) ระดบัโรงเรยีน ไดแ้ก ่ครใูหญ ่ครผููส้อำน และบคุลากรอำืน่ในโรงเรยีน 2) ระดบักอำงกำกบัการตำำรวจตำระเวน

ชายแดน (ระดับ กก.ตำชด.) ได้แก่ ผบ.ร้อำย ตำชด. (ที่ทำหน้าที่กำกับตำิดตำามการดำเนินงานขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน) และผู้ที่ได้

รับมอำบหมาย 3) หน่วยงานสนับสนุนในด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน มีคณาจารย์คณะครุศาสตำร์/ศึกษาศาสตำร์ จาก

สถาบันอำุดมศึกษาในพื้นที่ และ 4) ชุมชน ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้อำงถิ่น และตำัวแทนผู้ปกครอำง โดยมีอำงค์ประกอำบขอำงชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน ดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 2) ชุมชนกัลยาณมิตำรตำามวิถ ี

ขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน 3) การส่งเสริมการเรียนรู้ขอำงผู้เรียน 4) ภาวะผู้นำสร้างทีมรวมพลัง 5) โครงสร้างสนับสนุนชุมชน 

การเรียนรู้ และในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน ประกอำบด้วย 4 ขั้นตำอำน คือำ 1) การสร้าง 

วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม ระดับกอำงกำกับการตำำรวจตำระเวนชายแดน และระดับโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน 2) การกำหนดเป้าหมาย

การเรียนรู้ขอำงผู้เรียน และสร้างกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน 3) การลงมือำปฏิบัตำิและเรียนรู้จาก

การปฏิบัตำิงาน และ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการปฏิบัตำิงาน

คำสำคัญ : รูปแบบ, ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ, โรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน
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Abstract
 The study of “The Model of Professional Learning Community in the Border Patrol Police Schools” aimed 

to explore and develop a pattern promoting profession learning community in the context of Border Patrol Police 

Schools. The study was conducted through 3 phases. In phase 1, the related concepts and theories were reviewed 

in order to develop the pattern that promotes profession learning community in Border Patrol Police Schools and 

related documents; focusing on basic information review and analysis as well as exploring current conditions of the 

Border Patrol Police Schools by semi – structured interviewing the sample group which was 34 informants from 

Region 41 Border Police Bureau, principals and teachers in Border Police Patrol Schools. In phase 2, the pattern 

promoting profession learning community in the Border Patrol Police Schools was drafted and sent to the specialists 

for quality review. In phase 3, the pattern was presented to related sectors.     

 This study has showed that in the pattern promoting profession learning community in the Border Patrol 

Police Schools, the members of the learning community include  1) schools – principals, teachers, and other school 

personnel; 2) Border Patrol Bureau – the bureau commander (responsible for monitoring operations in the schools), 

and authorized officers; 3) teacher development and learning management supporting agencies – lecturers of the 

Faculty of Education in local universities; and 4)  local community – education institute committees, community 

leaders, and parent representatives. The significant elements contributing the profession learning community in  

the context of Border Patrol Police Schools consist of 1) common vision and value; 2) local community supporting 

the operations of the schools; 3) learning supports for learners; 4) team leadership; and 5) learning community  

supporting structure. To establish the profession learning community in the Border Patrol Police Schools, 4 steps are 

recommended to follow: 1) creating common vision and value in the levels of Border Police Bureau and Border 

Patrol Police Schools; 2) figuring the learning goals of learners and building the profession learning community in the 

schools; 3) working and learning from the operation; and 4) exchanging and reviewing the operation.

Keywords : Model, Professional Learning Community, Border Patrol Police Schools    
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บทนำ
 แนวคิดเรื่อำง “ทักษะแห่งอำนาคตำใหม่: การเรียนรู ้

ในศตำวรรษที่ 21” ได้ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอำเมริกา โดย 

ภาคส่วนนอำกวงการการศึกษา ประกอำบด้วย บริษัทเอำกชนช้ันนำ

ขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอำปเปิ�ล บริษัทไมโครซอำฟ บริษัทวอำล์ดิสนีย์ 

อำงค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และสำนักงานด้านการศึกษาขอำงรัฐ 

รวมตำัวและก่อำตำั้งเป็นเครือำข่ายอำงค์กรความร่วมมือำเพื่อำทักษะ 

การเรยีนรูใ้นศตำวรรษที ่21 (Partnership for 21st Century Skills) 

หรือำเรียกย่อำ ๆ ว่า เครือำข่าย P21 หน่วยงานเหล่าน้ีมีความกังวล 

และเห็นความจำเป็นท่ีเยาวชนจะต้ำอำงมีทักษะสำหรับการอำอำกไป

ดำรงชีวิตำในโลกแห่งศตำวรรษที่ 21 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอำบ

ความคิดเพื่อำการเรียนรู้ในศตำวรรษที่ 21 ขึ้น สามารถสรุปทักษะ

สำคัญอำย่างย่อำ ๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตำกรรมหรือำ 3R และ 4C ซึ่งมีอำงค์ประกอำบ คือำ 3 R ได้แก่ 

Reading (การอำ่าน) การเขียน (Writing) และคณิตำศาสตำร์  

(Arithmetic) ส่วน 4 C คือำ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) 

Communication (การสื่อำสาร) Collaboration (การร่วมมือำ)  

และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตำและอำาชีพ 

ทักษะด้านสารสนเทศสื่อำและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

ดา้นการศกึษาแบบใหม ่(สกล สวุรรณาพสิทิธิ,์ 2555) และเนือ่ำงจาก

อำงค์ความรู้ขอำงโลกขยายขอำบเขตำเพิ่มพูนขึ้นแบบเท่าทวีคูณ  

กอำปรกับประสิทธิภาพขอำงเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึง

ความรู้เหล่านั้นได้ในเวลาเพียงลัดมือำเดียว ดังนั้น การศึกษา 

ในศตำวรรษที่ 21 จึงตำ้อำงเตำรียมคนอำอำกไปเป็นคนทำงานที่ใช้ความรู้ 

(knowledge worker) และเป็นบุคคลพร้อำมเรียนรู้ (learning 

person) (วิจารณ์  พานิช, 2555: 18) ในส่วนขอำงครูก็ตำ้อำงพัฒนา

ตำนเอำงให้มีทักษะขอำงการเรียนรู้ด้วย และในขณะเดียวกันก็ตำ้อำงมี

ทักษะในการทำหน้าท่ีครูในศตำวรรษท่ี 21 โดยครูจะตำ้อำงเปล่ียน

บทบาทจากครูสอำน (teacher) มาเป็นครูฝึก (coach) หรือำคร ู

ผู้อำำนวยความสะดวกในการเรียน (learning facilitator) ห้อำงเรียน

ตำอ้ำงเปลีย่นจากห้อำงสอำน (classroom) มาเป็นหอ้ำงทำงาน (studio) 

(วิจารณ์ พานิช, 2555: 134)

 เมื่อำครูตำ้อำงเปลี่ยนบทบาทในการสอำน การทำงานตำ่าง ๆ 

ร่วมกันในโรงเรียนจึงต้ำอำงปรับเปลี่ยน แนวคิดชุมชนการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือำ PLC จึง

เกดิขึน้ เพือ่ำให้นกัการศึกษาได้รว่มมือำกนัทำงาน แบ่งปนัแนวปฏิบตัำิ

ทีดี่ และผสานทักษะแห่งศตำวรรษที ่21 เขา้กบัการปฏิบตัำใินหอ้ำงเรยีน 

จัดระบบโรงเรียนให้กลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับ

ครู ที่สามารถสร้างห้อำงเรียนตำามโมเดลซ่ึงจะส่งเสริมการเรียนรู ้

แห่งศตำวรรษใหม่ได้ดีที่สุด และกระตำุ้นให้นักการศึกษาสนับสนุน 

การแบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนผู้ปฏิบัตำิงาน โดยใช้ทั้งการสื่อำสาร

แบบตำัวตำ่อำตำัว การสื่อำสารผ่านโลกเสมือำน หรือำทั้งสอำงแบบผสมกัน 

(เบลลันกา, เจมส์ และแบรนด์, รอำน, 2554: 147-148) มอำงจาก 

มุมหนึ่ง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community) หรือำ PLC คือำ เครื่อำงมือำสำหรับให้ครูรวมตำัวกันเป็น

ชมุชน (community) ทำหน้าทีเ่ป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง (Change 

Agent) ขับเคลื่อำนการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู้ 

เป็นการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน คือำ ครูร่วมกันดำเนินการ เพื่อำให ้

การปฏิรูปการเรียนรู้ดำเนินคู่ขนาน และเสริมแรงกันทั้งจากภายใน

และจากภายนอำก (วิจารณ์  พานิช, 2555: 135) การเปลี่ยนผ่าน

โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เอำื้อำอำำนวยต่ำอำ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอำงผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อำงเพื่อำให้เกิดการร่วมมือำรวมพลังในการพัฒนา 

การปฏิบัตำิงานขอำงตำนเอำงเพื่อำสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ

วิชาชีพนั้นจะตำ้อำงอำาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน ์

ขอำงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในมิตำิการศึกษาไทยและ 

ตำ่างประเทศเพื่อำนำอำงค์ความรู้ที่ได้ประยุกตำ์ใช้ในการจัดการศึกษา

อำย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในช่วงที่ผ่านมา มีนักวิชาการ

และนักวิจัยขอำงไทยให้ความสนใจและศึกษาประเด็นตำ่าง ๆ  

เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community) หรือำ PLC เช่น การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการ 

เรยีนรูเ้ชงิวชิาชพีสำหรบัครปูระถมศกึษา (ปอำงทพิย ์ เทพอำารยี ์และ

มารุฒ  พัฒนผล, 2557) โรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

คร ูเพือ่ำการพฒันาวชิาชพีครทูีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็หวัใจสำคญั (วรลกัษณ์  

ชูกำเนิด และเอำกรินทร์  สังข์ทอำง, 2557) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตำวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนใน

ประเทศไทย (วรลักษณ์  ชูกำเนิด เอำกรินทร์  สังข์ทอำง และชวลิตำ  

เกิดทรัพย์, 2557) และคุณลักษณะขอำงชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย (อำนุสรา สุวรรณวงศ์, 2559) 

เป็นต้ำน ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน

การเรยีนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือำ 

PLC ที่จะนำมาปรับใช้ในบริบทขอำงประเทศไทย และบางส่วน 

ก็เป็นการศึกษาหรือำถอำดบทเรียนขอำงการใช้แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน

การเรยีนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือำ 

PLC ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตำ่าง ๆ ซึ่งในประเด็นดังกล่าว ควรจะตำ้อำง

มีการศึกษา พัฒนาและนำไปปรับใช้ในวงกว้าง

 โรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดนเป็นโรงเรียนสังกัด 

กอำงบัญชาการตำำรวจตำระเวนชายแดน สำนักงานตำำรวจแห่งชาตำิ  

มีจำนวน 204 แห่ง ตำั้งกระจายอำยู่ตำามพื้นที่ชายแดนและห่างไกล

คมนาคมทัว่ประเทศไทย แม้จะมีทีต่ำัง้อำยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล แต่ำบทบาท

หน้าที่การพัฒนาเด็กก็ยังมีความสำคัญไม่ตำ่างจากโรงเรียนในพื้นท่ี

อำื่น ๆ ขอำงประเทศไทย จากผลการสอำบ O-NET ขอำงนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดนในปีการศึกษา 

2558 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตำศาสตำร์ และ
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มััทนีียา  พงศ์์สุุวรรณ, กฤษณี  สุงสุวัสุดิ์์�

8 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ภาษาอำังกฤษ ตำ่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ท้ังที่โรงเรียน 

มีอำัตำราส่วนครูตำ่อำนักเรียน 1:20 จากผลการวิจัยขอำง Hord (1997) 

(อำ้างถึงใน วรลักษณ์  ชูกำเนิด และเอำกรินทร์  สังข์ทอำง, 2557: 

94-95) ยืนยันว่าการดำเนินการในรูปแบบ PLC (Professional 

Learning Community) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้ง

ด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ขอำงนักเรียนใน 2 ประเด็นหลักคือำ 

ประเด็นที่ 1 ผลดีตำ่อำครูผู้สอำน พบว่า PLC ส่งผลต่ำอำครูผู้สอำน  

กลา่วคือำ ลดความรูสึ้กโดดเดีย่วงานสอำนขอำงครู เพิม่ความรูสึ้กผกูพนั

ตำ่อำพันธกิจและเป้าหมายขอำงโรงเรียนมากข้ึน และประเด็นที่ 2  

มีผลดีตำ่อำผู้เรียน คือำ สามารถลดอัำตำราการตำกซ้ำชั้นและจำนวน 

ชั้นเรียนที่ตำ้อำงเลื่อำนหรือำชะลอำการจัดการเรียนรู้ให้น้อำยลง อำัตำรา 

การขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตำร์ 

ประวัตำิศาสตำร์ และวิชาการอ่ำานที่สูงขึ้นอำย่างเด่นชัดเมื่อำเทียบกับ

โรงเรียนแบบเก่า สุดท้ายคือำ มีความแตำกตำ่างด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิหลังไม่เหมือำนกันและ 

ลดลงชดัเจน ดงันัน้ หากโรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดนดำเนนิงาน

ตำามรูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพตำามบริบทขอำง

โรงเรียนแล้ว น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียน

ตำำรวจตำระเวนชายแดน ท้ังการดำเนินงานขอำงครู และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนขอำงนักเรียน  

วัตถุุประสงค์การวิจัย
 เพือ่ำศึกษาและพัฒนารปูแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรยีนรู ้

วิชาชีพบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อำงการพัฒนารูปแบบแห่งการเป็นชุมชน 

การเรียนรู้วิชาชีพตำามบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพสำหรับบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน โดยแบ่ง

การดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตำอำน ดังนี้

 ขั�นตอนที่	 1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อำง 

เพื่อำการพัฒนารูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพและ

เอำกสารประกอำบรูปแบบ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้     

 1. การศึกษาแนวคิดทฤษฎี ข้อำมูลพื้นฐานและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อำงกับการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 

 2. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อำมูลความคิดเห็นขอำงผู้ที่

เกี่ยวข้อำงเกี่ยวกับรูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพและ

แนวการจดัการศกึษาตำามบรบิทขอำงโรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดน 

เพื่อำการพัฒนารูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน โดยมีประชากรในการวิจัย

เป็นกลุ่มผู้บริหารการศึกษา ประกอำบด้วย ผบ.ร้อำย ตำชด.412  

ครูใหญ่หรือำผู้ช่วยครูใหญ่ และกลุ่มครูผู้ปฏิบัตำิการสอำนในโรงเรียน

ตำำรวจตำระเวนชายแดน สงักดักอำงกำกับการตำำรวจตำระเวนชายแดน

ที่ 41 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 โรงเรียน เก็บรวบรวมข้อำมูล

จากกลุ่มตำัวอำย่างในการวิจัย ได้แก่ ผบ.ร้อำย ตำชด.412 ครูใหญ่หรือำ

ผู้ช่วยครูใหญ่ และกลุ่มครูผู้ปฏิบัตำิการสอำนโรงเรียนตำำรวจตำระเวน

ชายแดน สังกัดกอำงกำกับการตำำรวจตำระเวนชายแดนที่ 41 ประจำ

ปีการศึกษา 2561 ผบ.ร้อำย ตำชด.412 จำนวน 1 คน ครูใหญ่หรือำ 

ผู้ช่วยครูใหญ่ จำนวน 4 คน และครูผู้ปฏิบัตำิการสอำน จำนวน  

29 คน กลุ่มตำัวอำย่างได้มาโดยการเลือำกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)

 เครือ่ำงมอืำทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้ำมลู คอืำ แบบสมัภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้างสำหรับการวิจัยรูปแบบแห่งการเป็นชุมชน 

การเรยีนรูวิ้ชาชีพขอำงโรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดน จำนวน 3 ชดุ 

สำหรับใช้สัมภาษณ์ ผบ.ร้อำย ตำชด.412 ครูใหญ่หรือำผู้ช่วยครูใหญ่ 

และกลุ่มครูผู้ปฏิบัตำิการสอำนในโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน

 3. การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาข้อำมูลพื้นฐาน 

และสภาพปัจจุบันขอำงชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพขอำงโรงเรียนตำำรวจ

ตำระเวนชายแดนตำามความคิดเห็นขอำงผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ผู้ปฏิบัตำิการสอำนในโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน

 ขั�นตอนที่	2 การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

 1. การสังเคราะห์โครงสร้างและจัดทำร่างรูปแบบ 

แห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพตำามบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจ

ตำระเวนชายแดน

 2. การสร้างเครื่อำงมือำที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อำมูล 

การประเมินผลคุณภาพขอำงรูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพตำามบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดนจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. การตำรวจสอำบคุณภาพขอำงรูปแบบแห่งการเป็นชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพตำามบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน 

โดยการศึกษาความคิดเห็นขอำงผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ที่มีตำ่อำ

รปูแบบชมุชนการเรยีนรูบ้รบิทขอำงโรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดน

ที่พัฒนาขึ้น

 4. การวิเคราะห์และสรุปผลคุณภาพขอำงรูปแบบชุมชม

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

 ขั�นตอนที่	 3 การนำเสนอำรูปแบบแห่งการเป็นชุมชน 

การเรยีนรูว้ชิาชพีแกโ่รงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดนและหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อำงรับทราบผลการวิจัยพัฒนารูปแบบแห่งการเป็นชุมชน 

การเรียนรู้วิชาชีพที่พัฒนาขึ้น 

ผลการวิจัย
 โรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดน หรอืำ โรงเรยีน ตำชด. เปน็

โรงเรียนสังกัดกอำงบัญชาการตำำรวจตำระเวนชายแดน สำนักงาน
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ตำำรวจแหง่ชาตำ ิมจีำนวน 204 แห่ง ตำัง้กระจายอำยูต่ำามพืน้ทีช่ายแดน

และห่างไกลคมนาคมทั่วประเทศไทย มีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือำ 

เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคมหรือำมีปัญหา 

ความมั่นคงเป็นเป้าหมายหลัก ประชาชนหรือำชุมชนในเขตำบริการ

ขอำงโรงเรียน ตำชด. เป็นเป้าหมายรอำง ท้ังน้ีเพราะความสำเร็จขอำง

การพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นกับการพัฒนาชุมชน โรงเรียนจึงตำ้อำง

พัฒนาทั้งเด็กและเยาวชนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นเขตำ

บรกิารขอำงโรงเรยีน โรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดนดำเนินงานตำาม

กรอำบแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตำามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตำนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2569 โดยได้กำหนด

เป้าหมายหลักในการดำเนินงานไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อำงกับการจัด 

การเรยีนการสอำน ในเปา้หมายหลกัที ่3 เสรมิสรา้งศกัยภาพขอำงเดก็

และเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม ประกอำบด้วย 4 เป้าหมาย 

มุง่เนน้การแกป้ญัหาวกิฤตำเรือ่ำงภาษาไทย พฒันาครผููส้อำนใหส้ามารถ

ใช้รูปแบบการเรียนการสอำนท่ีหลากหลายเพื่อำพัฒนาศักยภาพ 

พื้นฐานขอำงเด็กนักเรียนด้านภาษาไทย วิทยาศาสตำร์ คณิตำศาสตำร์ 

และภาษาอำงักฤษ รวมทัง้ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและทกัษะ

ที่จำเป็นในศตำวรรษที่ 21 อำื่น ๆ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรม การเตำรียมความพร้อำมสำหรับประชาคมอำาเซียนและ

สนับสนุน ผลักดันให้ครูมีการพัฒนาตำนเอำงอำย่างตำ่อำเนื่อำง

 การดำเนินงานที่ผ่านมามีทั้งการพัฒนาศักยภาพขอำงครู

โดยการฝึกอำบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะประจำปี การส่งเสริม 

ให้ครูมีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น การส่งเสริมการใช้ห้อำงสมุด  

การสนบัสนนุปจัจยัทีจ่ำเปน็ตำอ่ำการจดัการเรยีนการสอำน เชน่ อำาคาร

สถานที ่สือ่ำ วสัดแุละอุำปกรณ์ทีจ่ำเป็น การใชเ้ทคโนโลยีคอำมพิวเตำอำร์ 

และการสื่อำสารมาช่วยในการจัดการศึกษา เพื่อำส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตำิ

งานทุกระดับได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพ

ขอำงตำนเอำง การประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวาระ

ตำา่ง ๆ  ไดเ้ปดิโอำกาสใหผู้ป้ฏบิตัำงิานพยายามคดิคน้นวตัำกรรม พฒันา 

รวบรวมผลงานหรือำอำงค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง 

ขอำงผู้ปฏิบัตำิงานมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้งานพัฒนา

ไปได้กว้างขวางและดียิ่งขึ้น

 การดำเนินงานขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน 

มีลักษณะเด่น คือำ มีความสัมพันธ์อำันดีกับผู้ปกครอำงและชุมชน 

ทีโ่รงเรยีนตำัง้อำยู ่ความสัมพนัธ์ขอำงครใูนโรงเรยีนเป็นลกัษณะขอำงพีน้่อำง 

ทัง้ระหว่างครูใหญก่บัครใูนโรงเรยีน และระหว่างครูดว้ยกันเอำง เรยีก

ไดว้า่ มคีวามสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติำร แตำข่อ้ำจำกดัหนึง่ขอำงโรงเรยีน

ตำำรวจตำระเวนชายแดน คอืำ บคุลากรขอำงโรงเรยีนซึง่ทำหน้าทีค่รูนัน้

โดยอำาชพีหลกั คอืำ ตำำรวจ หลายคนไม่ได้จบสายคร ูแต่ำเป็นครดู้วยใจ 

และทำงานด้วยประสบการณ์การเป็นครทูีส่ัง่สมมา หลายคนเป็นครู

บรรจุใหม่ ที่ยังขาดความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่

นักเรียน แตำ่ก็ได้รับโอำกาสในการพัฒนาตำนเอำง ด้วยการเข้ารับ 

การอำบรม การศึกษาตำ่อำ รวมถึงการนิเทศตำิดตำามจากคณาจารย์ 

ขอำงสถาบนัอำดุมศกึษาในพืน้ที ่ซึง่เปน็การนเิทศตำดิตำามงานดา้นการ

จัดการเรียนการสอำน ส่ือำและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ในส่วนขอำง

นักเรียนน้ัน ส่วนหน่ึงมาจากครอำบครัวที่พ่อำแม่แยกทางกัน ตำ้อำง

อำาศยัอำยูก่บัปู�ยา่ตำายาย ขาดการดูแลเอำาใจใส่ นกัเรยีนบางสว่นย้าย

ตำามผู้ปกครอำงที่เคลื่อำนย้ายการจ้างงานตำามฤดูกาล ส่งผลให้ 

การเรยีนไมต่ำอ่ำเนือ่ำง นกัเรยีนกลุ่มชาติำพนัธุแ์ละเชือ้ำชาติำอำืน่ ซึง่เคยชิน

กบัการใชภ้าษาขอำงตัำวเอำง มปีญัหาการสือ่ำสารภาษาไทยไม่ถงึระดบั

ที่เพียงพอำตำ่อำการเรียนรู้ที่ดี มีปัญหาการปรับตำัวในการเรียน 

 การทำงานขอำงครูตำำรวจตำระเวนชายแดนมีการร่วมมือำกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับเนื้อำหาสาระวิชา ด้าน

ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอำนที่มีประสิทธิภาพ ก่อำให้เกิด

ประสิทธิผลต่ำอำการเรียนรู้ขอำงผู้เรียน ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งขอำงการ

เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ การปฏิบัตำิงานในโรงเรียนตำำรวจ

ตำระเวนชายแดนที่เป็นฐานการการอำอำกแบบรูปแบบแห่งการเป็น

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน 

ได้แก่

 1. การประชมุหรอืำพดูคยุเพือ่ำทบทวนการปฏบิตัำงิาน และ

การบริหารจัดการขอำงโรงเรียนครูผู้สอำนและผู้บริหารโรงเรียน 

 2. การมีสว่นรว่มขอำงผูป้กครอำง ผูน้ำและสมาชิกในชมุชน 

ตำ่อำการดำเนินงานด้านการศึกษาขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวน

ชายแดน

 3. การสร้างความร่วมมือำเพื่อำแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนหรือำร่วมลงทุนทางด้านทรัพยากร และ 

การเกื้อำหนุนเป็นกัลยาณมิตำรสะท้อำนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ระหวา่งโรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดนกบัสถาบนัการศกึษาอำืน่หรือำ

หน่วยงานอำื่น ๆ

 4. แนวทางการเรียนรู้เพื่อำพัฒนาตำนเอำงและวิชาชีพครู

 5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชา หรือำ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายนอำกที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัด 

การเรียนการสอำนในโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน

 6. บรรยากาศการทำงานที่สะท้อำนการเป็นชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 การพัฒนารูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

บรบิทขอำงโรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดนจะเป็นแนวทางหนึง่ทีช่่วย

เพิม่ศกัยภาพการปฏบิตัำงิานขอำงครเูพือ่ำชว่ยพฒันาคณุภาพการเรยีน

การสอำน โดยมีรายละเอำียดขอำงรูปแบบ ดังนี้

 รูปแบบแห่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพบริบท 

ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประกอำบด้วยประเด็นตำ่าง ๆ  

ดังนี้
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 สมาชิกของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน 

 1. ระดับโรงเรียน ได้แก่ ครูใหญ่ ครูผู้สอำนและบุคลากร

อำื่นในโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน 

 2. ระดับกอำงกำกับการตำำรวจตำระเวนชายแดน (ระดับ 

กก.ตำชด.) ได้แก ่ผบ.ร้อำย ตำชด. (ทีท่ำหน้าทีก่ำกับตำดิตำามการดำเนิน

งานขอำง ร.ร.ตำชด.) และผู้ที่ได้รับมอำบหมายทำหน้าที่นิเทศตำิดตำาม

การดำเนินงานขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน

 3. หน่วยงานสนับสนุน ในส่วนขอำงการพัฒนาครู 

และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน มีอำาจารย์จากคณะครุศาสตำร์/

ศึกษาศาสตำร์ สถาบันอำุดมศึกษาในพื้นที่ที่โรงเรียนตำำรวจตำระเวน

ชายแดนตำั้งอำยู่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏตำ่าง ๆ 

 4. ชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผูน้ำท้อำงถิน่ และตัำวแทน

ผู้ปกครอำง มีนักเรียนจากชุมชนเข้ามารับบริการ 

 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพบริบทของ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 1. การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม สมาชิกในชุมชน 

การเรียนรู้วิชาชีพขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน เป็นการ 

แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ขอำงผู้ ร่วมวิชาชีพและ 

ผูเ้กีย่วขอ้ำงไปสูก่ารกำหนดวสิยัทศัน ์พนัธกจิโครงการพฒันาคณุภาพ

ผู้เรียนและการจัดการศึกษาผ่านการมีส่วนร่วมขอำงผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย

 2. ชุมชนกัลยาณมิตำรตำามวิ ถีขอำงโรงเรียนตำำรวจ 

ตำระเวนชายแดน เป็นชุมชนที่ดำเนินงานด้วยความเอำาใจใส่และ 

รับฟังซึ่งกันและกัน เป็นการทำงานร่วมกันด้วยบรรยากาศแห่ง 

ความเป็นมิตำร ความเป็นพี่น้อำง เน้นความสัมพันธ์ขอำงการทำงาน 

ในแนวราบมากกว่าการทำงานแนวดิ่งที่มีการสั่งการเชิงสายงาน 

หรือำระบบบังคับบัญชา ทำให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ สามารถเปิดใจ 

พูดคุยปรึกษาหารือำและทำงานร่วมกัน

 3. การส่งเสริมการเรียนรู้ขอำงผู้เรียน เป็นการให้ความ

สำคญัแกผ่ลลพัธก์ารเรยีนรูข้อำงผูเ้รยีนและดำเนนิการพฒันาคณุภาพ

ขอำงผู้เรียนอำย่างตำ่อำเน่ือำง โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การชี้แนะ 

และพี่เลี้ยง 

 4. ภาวะผู้นำสร้างทีมรวมพลัง เป็นการร่วมมือำขอำง 

ผู้บริหาร ผู้สอำน ชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อำงกับ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ และ

การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากร

ตำ่าง ๆ เพื่อำให้การดำเนินงานขอำงชุมชนเป็นไปได้ด้วยดี รวมทั้ง 

เปิดโอำกาสให้ผู้สอำนเป็นผู้นำและตำัดสินใจทางวิชาการ 

 5. โครงสร้างสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ โครงสร้าง 

ที่สนับสนุนการก่อำเกิดและคงอำยู่ขอำงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

มีลักษณะ คือำ ลดความเป็นอำงค์การท่ียึดวัฒนธรรมแบบราชการ 

หันมาใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตำรทางวิชาการแทน และเป็น

วฒันธรรมทีส่ง่เสรมิวสิยัทศัน ์การดำเนนิการทีต่ำอ่ำเนือ่ำงและมุง่ความ

ยั่งยืน จัดปัจจัยเงื่อำนไขสนับสนุนตำามบริบทชุมชน มีโครงสร้าง

อำงคก์ารแบบไม่รวมศูนย ์เพือ่ำลดความขัดแยง้ระหว่างครูผู้ปฏบิตัำงิาน

สอำนกับฝ�ายบริหารให้น้อำยลง มกีารบริหารจัดการ และการปฏิบตัำงิาน 

ในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบการทำงานเป็นทีม การจัดสรรปัจจัย

สนบัสนนุใหเ้อำือ้ำตำอ่ำการดำเนนิการขอำงชมุชนการเรยีนรูว้ชิาชพี เชน่ 

เวลา วาระ สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญกำลังใจ ข้อำมูลสารสนเทศ 

และอำื่น ๆ ตำามความจำเป็นและบริบทขอำงแตำ่ละชุมชน โดยเฉพาะ

การเอำาใจใส่สิ่งแวดล้อำมให้เกิดบรรยากาศที่เอำื้อำตำ่อำการเรียนรู้และ 

อำยู่ร่วมกันอำย่างมีความสุข มีรูปแบบการส่ือำสารด้วยใจ เปิดกว้าง 

ให้พื้นที่อำิสระในการสร้างสรรค์ขอำงชุมชน เน้นความคล่อำงตำัว 

ในการดำเนินการจัดการกับเงื่อำนไขความแตำกแยก และมีระบบ

สารสนเทศขอำงชุมชนเพื่อำการพัฒนาวิชาชีพ

 กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 การสร้างสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขอำงโรงเรียน

ตำำรวจตำระเวนชายแดน ประกอำบด้วยขั้นตำอำนตำ่าง ๆ ดังนี้ 

 1. การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม ระดับกอำงกำกับ

การตำำรวจตำระเวนชายแดน และระดับโรงเรียนตำำรวจตำระเวน

ชายแดน

 2. การกำหนดเป้าหมายการเรยีนรูข้อำงผู้เรยีน และสร้าง

กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวน

ชายแดน

 3. การลงมือำปฏิบัตำิและเรียนรู้จากการปฏิบัตำิงาน

 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการปฏิบัตำิงาน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาสภาพและบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจ

ตำระเวนชายแดนสังกัดกอำงกำกับการตำำรวจตำระเวนชายแดนท่ี 41 

พบว่า มีสภาพปัญหาสอำดคล้อำงกับพงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ (2555) ที่ได้

ศกึษาสภาพปัญหาขอำงการจัดการพัฒนาคุณภาพนักเรยีนในโรงเรยีน

ตำำรวจตำระเวนชายแดนสังกดักอำงกำกับการตำำรวจตำระเวนชายแดน

ที่ 32 พบว่า มีปัจจัยจากพื้นที่ที่โรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน 

ตำัง้อำยูใ่นถิน่ทุรกนัดาร มรีะยะทางห่างไกล งบประมาณในการจัดการ

ศกึษามีจำนวนจำกัด การประสานงานล่าชา้ ไม่ทนัตำอ่ำเหตุำการณ์และ

สถานการณ์ มีการโยกย้ายและสับเปล่ียนครูบ่อำย เพื่อำเป้าหมาย 

การปฏิบัตำิภารกิจหน้าที่ในการเป็นผู้พิทักษ์สันติำราษฎร์มากกว่า 

การสอำน ครูขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอำน และการจัด

ทำเอำกสารประกอำบการสอำน นกัเรยีนมปีญัหาการใชภ้าษาในการสือ่ำ

ความหมายเนื่อำงจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติำพันธุ์  นักเรียนม ี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนค่อำนข้างตำำ่ และขาดวัสดอุำปุกรณ์ สือ่ำการสอำน
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ทีจ่ำเปน็ตำอ่ำจากการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอำน ซึง่แม้วา่จะศึกษา

ในพื้นที่ตำ่างภูมิภาค แตำ่ก็มีสภาพปัญหาบางด้านไม่แตำกตำ่างกัน  

แมใ้นพืน้ทีภ่าคใตำต้ำอำนบนอำาจจะมีปญัหาการสือ่ำสารความหมายขอำง

นักเรียนซึ่งมาจากกลุ่มชาตำิพันธุ์ตำ่าง ๆ น้อำยกว่าภาคอำื่น แตำ่ก็ใช่ว่า

จะไม่มีปัญหา เนื่อำงจากในโรงเรียนมีนักเรียนตำ่างด้าวที่มาจาก

ประเทศเพื่อำนบ้าน ตำิดตำามผู้ปกครอำงท่ีเข้ามาทำงาน นอำกจาก

โรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน 

เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว โรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ

ขอำงชุมชนอำีกด้วย โดยมีการทำงานร่วมกับชุมชน เป็นแหล่งความรู้

และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเพื่อำดำเนินกิจกรรมต่ำาง ๆ  

ดังนั้น จุดเด่นหนึ่งขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน คือำ ความ

สัมพันธ์อำันดีกับชุมชน 

 การดำเนนิงานในโรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดนมคีวาม

เฉพาะซึง่ตำา่งจากโรงเรยีนระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐานสงักัดหนว่ยงาน

อำื่น ๆ เนื่อำงจากโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดนดำเนินการตำาม 

แผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร ตำามพระราชดำรสิมเดจ็

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตำนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีฉบบัที ่5 (สำนกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรตัำนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี, 2560) ซึ่งประกอำบด้วย 8 เป้าหมายหลัก ดังนี้

 เป้าหมายหลักที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพขอำงเด็กตำั้งแตำ ่

ในครรภ์มารดา

 เป้าหมายหลักที่ 2 เพิ่มโอำกาสทางการศึกษา

 เป้าหมายหลักท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพขอำงเด็กและ

เยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม

 เป้าหมายหลักท่ี 4 เสริมสร้างศักยภาพขอำงเด็กและ

เยาวชนทางการงานอำาชีพ

 เป้าหมายหลักที่ 5 ปลกูฝงัจติำสำนกึและพฒันาศกัยภาพ

ขอำงเด็กและเยาวชนในการอำนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตำิและ 

สิ่งแวดล้อำม

 เป้าหมายหลักท่ี 6 เสริมสร้างศักยภาพขอำงเด็กและ

เยาวชนในการอำนุรักษ์และสืบทอำดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาขอำง 

ท้อำงถิ่นและขอำงชาตำิไทย

 เป้าหมายหลักที่ 7 ขยายการพฒันาจากโรงเรยีนสูช่มุชน

 เป้าหมายหลักที่ 8 พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการ

ความรู้

 โดยเฉพาะเป้าหมายหลกัที ่3 เสริมสร้างศักยภาพขอำงเด็ก

และเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม ประกอำบด้วย 4 เป้าหมาย 

คือำ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิกฤตำเรื่อำงภาษาไทย พัฒนาครูผู้สอำน 

ให้สามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอำนท่ีหลากหลายเพื่อำพัฒนา

ศักยภาพพื้นฐานขอำงเด็กนักเรียนด้านภาษาไทย วิทยาศาสตำร์ 

คณิตำศาสตำร์ และภาษาอำังกฤษ รวมท้ังทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและทักษะท่ีจำเป็นในศตำวรรษท่ี 21 อำื่น ๆ ควบคู่กับ 

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม การเตำรียมความพร้อำมสำหรับ

ประชาคมอำาเซียน และสนับสนุน ผลักดันให้ครูมีการพัฒนาตำนเอำง

อำย่างต่ำอำเน่ือำง เป้าหมายดังกล่าวน้ีสามารถนำมากำหนดเป็น 

จุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน 

ตำำรวตำระเวนชายแดน 

 เนื่อำงจากที่ตำั้งขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดนตำั้งอำยู่

ตำามแนวชายแดนหรอืำอำยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกล ครตูำำรวจตำระเวนชายแดน

ซึ่งไม่ได้มีภูมิลำเนาอำยู่ใกล้ที่ตำั้งขอำงโรงเรียนจึงตำ้อำงพักอำาศัยอำยู่ใน

โรงเรียน ส่งผลให้ครูตำำรวจตำระเวนชายแดนมีความสนิทสนมกัน 

แม้ว่าในช่วงหลังครูตำำรวจตำระเวนชายแดนจะมาจากโครงการครู 

ครุทุายาท ครหูลายคนเปน็ศิษยเ์กา่โรงเรยีนตำำรวจตำระเวนชายแดน

ที่ตำนมาปฏิบัตำิงาน มีโอำกาสทำงานร่วมกับครูขอำงตำน โดยมีครู 

ขอำงตำนเปน็ครพูีเ่ล้ียง มคีรรูุน่พีท่ีมี่ประสบการณก์ารสอำนเปน็พีเ่ลีย้ง

ให้คำปรึกษา ในโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดนจึงมีบรรยากาศ

ความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบกัลยาณมิตำร ครูกับศิษย์ที่กลับมาเป็น

ครู การเป็นพี่น้อำงตำำรวจตำระเวนชายแดน การเป็นเพื่อำนร่วมงาน 

บรรยากาศความสัมพันธ์ท่ีเป็นมิตำร การล้อำมวงกินข้าวเช้าหรือำ 

กลางวันร่วมกัน เปิดใจพูดคุยกัน ทำงานร่วมกันทั้งแบบทางการ 

และไม่เป็นทางการสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างให้เกิดชุมชน

การเรียนรู้ วิชาชีพขึ้นในโรงเรียนได้อำย่างดี  สอำดคล้อำงกับ  

Sergiovanni (1994 อำ้างถึงใน วรลักษณ์  ชูกำเนิด และเอำกรินทร์  

สังข์ทอำง, 2557: 100) ที่ว่า PLC เป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ตำ่อำกัน 

เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นจากภายใน ใช้ความเป็นกัลยาณมิตำรเชิง

วชิาการต่ำอำกนั ทำให้ลดความโดดเดีย่วระหว่างปฏิบตัำงิานสอำนขอำงครู 

เช่ือำมโยงปฏิสัมพันธ์กนัทัง้ในเชงิวชิาชีพและชวีติำ มคีวามศรทัธารว่ม 

อำยู่ร่วมกันแบบสังฆะ ถือำศีล หรือำหลักปฏิบัตำิร่วมกัน โดยยึดหลัก

พรหมวิหาร 4 เมตำตำา กรุณา มุทิตำา อำุเบกขา เป็นชุมชนที่ยึดหลัก

วินัยเชิงบวก เชื่อำมโยงการพัฒนา PLC ไปกับวิถีชีวิตำตำนเอำงและ 

วิถีชีวิตำชุมชนอำันเป็นพื้นฐานสำคัญขอำงสังคมฐานการพึ่งพาตำนเอำง 

(สุรพล  ธรรมร่มดี และคณะ, 2553) มีบรรยากาศการทำงาน 

ที่เปิดเผย สร้างพื้นที่ปลอำดการใช้อำำนาจกดดัน โดยทุกคนแสดง

ความคิดเห็นขอำงตำนได้โดยอำิสระ และยังสอำดคล้อำงกับงานวิจัยเรื่อำง

รปูแบบชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชพีครสููก่ารเรยีนรูใ้นศตำวรรษที ่21 

บริบทโรงเรียนในประเทศไทยขอำงวราลักษณ์  ชูกำเนิด (2557) ซึ่ง

กล่าวถงึอำงค์ประกอำบหนึง่ขอำงชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชพี คอืำ ชมุชน 

กัลยาณมิตำรตำามวิถีไทย เป็นชุมชนแห่งการเอำาใจใส่ และรับฟัง  

รวมถึงการทำงานร่วมกันด้วยบรรยากาศความเป็นมิตำร ทีย่ดึเหนีย่ว

กันไว้ด้วยความรู้สึกแบบเกื้อำกูลเอำื้อำอำาทร เน้นความสัมพันธ์กัน 

ในแนวราบ เฉกเช่นคนในครอำบครัวเดียวกันมากกว่าแนวดิ่ง  

เชิงสายงาน ทำให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจสามารถเปิดใจเข้าหากัน 

เป็นเบื้อำงตำ้น ซึ่งชุมชนกัลยาณมิตำรมีลักษณะสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้  

(1) การหล่อำเล้ียงธรรมชาติำการอำยู่ร่วมกันแบบเกื้อำกูลขอำงคน 
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ในอำงค์กร (2) เปลี่ยนจากอำยู่แบบเป็นทางการสู่ บรรยากาศการอำยู่

ร่วมกันแบบครอำบครัว (3) เปลี่ยนจากวัฒนธรรมแบบปกป้อำง 

สู่วัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ และการรับฟัง (4) การเปลี่ยนผ่าน 

จากความขัดแย้งสู่วัฒนธรรมเคารพความแตำกตำ่าง

 กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูบริบท

โรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดนขอำงงานวิจัยฉบับน้ี ประกอำบด้วย 

1) การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม ระดับกอำงกำกับการตำำรวจ

ตำระเวนชายแดน และระดับโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน  

2) การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ขอำงผู้เรียน และสร้างกลุ่มชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน  

3) การลงมือำปฏิบตัำแิละเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัำงิาน 4) การแลกเปลีย่น

เรียนรู้และทบทวนการปฏิบัตำิงาน ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานขอำงชูชาตำิ  

พ่วงสมจิตำร์ (2560) ที่เสนอำแนวทางการนำ PLC มาใช้ในโรงเรียน

ตำามแนวทางขอำงการวิจัยเชิงปฏิบัตำิการ 4 ขั้นตำอำน ที่เรียกว่า PAOR 

ได้แก่ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นลงมือำปฏิบัตำิ (Action) ขั้นสังเกตำ

ผลการปฏิบัตำิ (Observation) และขั้นสะท้อำนผล (Reflection)  

มาเป็นกรอำบในการดำเนินงานได้ โดยแตำ่ละขั้นตำอำนมีข้ันตำอำนย่อำย 

ดังนี้  

 1. ขั้นวางแผน (Planning) มีขั้นตำอำนสำคัญ 2 ขั้นตำอำน 

คือำ  

  1.1 การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายร่วม 

เป็นขัน้ตำอำนทีผู่บ้ริหาร ครู ในโรงเรยีนพูดคยุ แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

เพื่อำให้เห็นปัญหา ความตำ้อำงการ ความพร้อำมในการดำเนินการ  

ซึ่งนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายร่วมกัน ซึ่ง 

ขั้นตำอำนนี้จะช่วยให้สมาชิกขอำงชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนด 

เป้าหมาย ก่อำให้เกิดการยอำมรับ เข้าใจในสภาวการณ์และเกิด

สัมพันธภาพที่ดีตำ่อำกัน  

  1.2 การวางแผนพัฒนา เป็นขัน้ตำอำนทีส่มาชิกทกุคน

ร่วมกันถกแถลง ให้เหตุำผลว่ากลุ่มควรมุ่งเป้าการทำ PLC ไปที ่

เรื่อำงใด ปัญหาใด หรือำนวัตำกรรมใด โดยขั้นตำอำนน้ี กลุ่มต้ำอำง 

ประคับประคอำงให้การทำ PLC เป็นกิจกรรมพัฒนาครูที่มุ่งสู่ 

เปา้หมายสุดท้าย คอืำ การพัฒนาผูเ้รยีนเป็นหลัก และเมือ่ำได้ประเด็น

ในการทำ PLC สำหรับรอำบนี้แล้ว กลุ่มจึงช่วยกันวางแผนงานโดย

ละเอำียดว่ากลุ่มจะดำเนินการอำย่างไร จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

อำย่างไร จะสร้างเครือำข่ายอำย่างไร ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรเป็นช่วงใด นวัตำกรรมที่ใช้ควรเป็นอำะไร และ

ทรัพยากรที่ตำ้อำงการคือำอำะไรบ้าง  

 2. ขั้นลงมือำปฏิบัตำิ (Action) เป็นข้ันตำอำนที่กลุ่มทำ

กิจกรรมตำามแผนที่วางไว้ ที่สำคัญคือำ การมาพบกันตำามช่วงเวลาที่

กำหนด นำประสบการณ์ขอำงแต่ำละคนมาแลกเปลี่ยนกัน ทำให้

สมาชิกแตำ่ละคนได้เล่าความประทับใจ ปัญหา ความภาคภูมิใจ  

แนวปฏิบัตำิที่ดี แนวปฏิบัตำิที่ไม่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ ให้สมาชิก

ได้รับทราบ ทำให้แตำ่ละคนไม่โดดเดี่ยว และสามารถเลือำกแนวที่ดี

ขอำงเพื่อำนไปประยุกตำ์ใช้ในงานขอำงตำนเอำงได้  

 3. ขั้นสังเกตำผลการปฏิบัตำิงาน (Observation) เมื่อำ 

การดำเนินงานผ่านไประยะหนึ่ง สมาชิกแตำ่ละคนนำผลการปฏิบัตำิ

มาเสนอำในวงสนทนาโดยเทียบกับเป้าหมายที่ตำั้งไว้ว่า ส่ิงใดบ้างที่

ทำได้ดี สิ่งใดบ้างที่มีปัญหา ซึ่งขั้นนี้นิยมใช้การทบทวนระหว่าง 

ปฏิบัตำิงาน ที่เรียกว่า AAR (After Action Review) เป็นเครื่อำงมือำ

ในการสังเกตำผลการปฏิบัตำิงาน  

 4. ขั้นสะท้อำนผล (Reflection) เป็นขั้นขอำงการสะท้อำน

ผลการพัฒนาความรู้ความสามารถขอำงครูผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้แก่ ตำัวครูที่เป็นสมาชิกขอำงชุมชน นักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอำง 

กรรมการสถานศึกษาฯ เป็นต้ำน ซึ่งผลที่ได้คือำ ข้อำมูลย้อำนกลับ 

ทีส่มาชิกนำมาใชป้รบัปรงุการดำเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ได้

ตำ่อำไป

 เน่ือำงจากการดำเนินงานขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวน

ชายแดนอำยู่ภายใตำ้การดูแลและกำกับตำิดตำามขอำงกอำงกำกับการ

ตำำรวจตำระเวนชายแดน ดังน้ันกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพในโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดนโดยเฉพาะขั้นตำอำนท่ี 1 

การสรา้งวสิยัทศันแ์ละคา่นยิมรว่ม และขัน้ตำอำนที ่4 การแลกเปลีย่น

เรียนรู้และทบทวนการปฏิบัตำิงาน จึงตำ้อำงดำเนินงานในขั้นตำอำนนี้

ระดับกอำงกำกับการตำำรวจตำระเวนชายแดน และระดับโรงเรียน

ตำำรวจตำระเวนชายแดน เพื่อำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อำงในระบบกอำงกำกับฯ  

ได้รับทราบข้อำมูลการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การ

สนับสนุนการดำเนินงานขอำงชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูในโรงเรียน

ตำำรวจตำระเวนชายแดน ทั้งนี้ควรเป็นการทำงานในลักษณะขอำง

ความพรอ้ำมและความสมัครใจ ลดการบงัคบับญัชาซึง่เปน็การทำงาน

ในแนวดิ่ง 

 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้

 1. การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพต้ำอำงใช้ความ 

สมัครใจขอำงครู ควรดำเนินการอำย่างตำ่อำเน่ือำงเป็นวงรอำบแตำ่ละ 

ภาคเรียนและตำ่อำเนื่อำงแตำ่ละปีการศึกษา 

 2. ผลการวิจัยฉบับน้ีเป็นกรณีศึกษาจากกลุ่มตำัวอำย่าง 

จากกอำงกำกับการตำำรวจตำระเวนชายแดนที่ 41 และโรงเรียน ตำชด.

ในสังกัด ซึ่งสามารถนำรูปแบบที่ได้ไปปรับใช้กับโรงเรียน ตำชด.  

ในพื้นที่อำื่นได้ เพราะลักษณะเด่นหลายประการขอำงโรงเรียน ตำชด. 

ทีเ่อ้ืำอำตำอ่ำการเปน็ชมุชนการเรยีนรูว้ชิาชพีแมต้ำา่งภมูภิาคแตำม่ลีกัษณะ

ร่วมกัน เช่น การดำเนินงานตำามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทรุกนัดาร ตำามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตัำนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีฉบับที ่5 ความสัมพนัธ์

แบบกัลยาณมิตำรขอำงพี่น้อำงตำำรวจในโรงเรียน ตำชด. ความสัมพันธ์

ชุมชน เป็นตำ้น
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 3. คณาจารย์จากคณะครุศาสตำร์/ศึกษาศาสตำร์ จาก

สถาบนัอำดุมศกึษาในพืน้ทีท่ี่โรงเรยีน ตำชด. ตำัง้อำยู ่อำาท ิมหาวิทยาลัย

ราชภัฏตำ่าง ๆ ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นอำาจารย์นิเทศก์ เป็นวิทยากร 

ให้ความรู้ เป็นพี่เลี้ยงดูแลและให้คำปรึกษา สามารถนำผลการวิจัย

ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพขอำงโรงเรียน ตำชด. ได้ 

โดยถือำเป็นสมาชิกหน่ึงในกลุ่ม PLC ท่ีเรียกว่า ผู้เช่ียวชาญด้าน 

การศึกษา 

กิตติกรรมประกาศ์
 งานวิจัยเรื่อำงการพัฒนารูปแบบแห่งการเป็นชุมชน 

การเรียนรู้วิชาชีพตำามบริบทขอำงโรงเรียนตำำรวจตำระเวนชายแดน  

ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากทุนอุำดหนุนการวิจัยจากเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตำถุประสงค์ 1) เพื่อำพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียง 

ภาษาอัำงกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตำามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อำ 

เปรียบเทียบผลการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษก่อำนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ 3) เพื่อำเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อำนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ และ 4) เพื่อำวัดเจตำคติำขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำ

การเรียนวิชาภาษาอัำงกฤษ กลุ่มตัำวอำย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อำไร่ ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน เครื่อำงมือำ ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ จำนวน 7 ชุด ดังน้ี ชุดท่ี 1 เรื่อำง Short vowels ชุดที่ 2 เรื่อำง Short a ชุดที่ 3 เรื่อำง Short e ชุดที่ 4  

เรื่อำง Short i ชุดที่ 5 เรื่อำง Short o ชุดที่ 6 เรื่อำง Short u และ ชุดที่ 7 เรื่อำง Phonics fun 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดผล 

การอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ 4) แบบทดสอำบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบวัดเจตำคตำิ สถิตำิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อำมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน และทดสอำบค่าที

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ หน่วย 

การเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 86.40/87.50 2) นักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์มีผลการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05  

3) นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยชุดกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อำนเรยีน อำยา่งมีนยัสำคญั

ทางสถิตำิที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอัำงกฤษด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ มีเจตำคติำตำ่อำการเรียนวิชา 

ภาษาอำังกฤษอำยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยสะท้อำนให้เห็นว่าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ สามารถพัฒนาการอำ่าน

อำอำกเสียงภาษาอำังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในการอำ่านอำอำกเสียงเพิ่มขึ้นจากเดิม และเห็นความสำคัญตำ่อำการเรียนวิชา

ภาษาอำังกฤษ

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์, ผลการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ 
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to develop of learning activity package using phonics instruction  

to promote English pronunciation on short vowels for Primary education grade 1 students with an effectiveness 

according to the 80/80 criterie, 2) to compare the results English pronunciation before and after learning with the 

learning activity package using phonics instruction, 3) to compare the learning achievement before and after  

learning with the learning activity package using phonics instruction, and 4) to evaluate students’ attitudes towards 

learning English. The sample group used in this research was 30 students in Primary education grade 1 students at 

Chumchonwatborai School in the first semester of academic year 2021. The sample of 30 students was selected by 

purposive samping. The research instruments consisted of 1) 7 sets of learning activities by using Phonics were :  

set 1, Short vowels, set 2, short a, set 3, short e, set 4, Short i, set 5, Short o, set 6, Short u, set 7, Phonics fun,  

2) a learning activities lesson plan, 3) the English pronunciation test, 4) achievement test, and 5) students’ attitude 

questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were : mean, standard deviation, and t-test.

 The results found that: 1) development of learning activity package using phonics instruction to promote 

English pronunciation on short vowels for Primary education grade 1 students had an efficiency of 86.40/87.50,  

2) the students who learned with the learning activity package using phonics instruction had results English  

pronunciation of post-learning higher than pre-learning with statistical significance at the .05 level, 3) the students 

who learned with the learning activity package using phonics instruction had learning achievement of post-learning 

higher than pre-learning with statistical significance at the .05 level, 4) the students who learned English with the 

learning activity package using phonics instruction had attitude questionnaire at the high level. The result of this 

research showed that the use of learning activity package using phonics instruction can improve English pronunciation, 

resulting in greater confidence among students in reading aloud and realizing the importance of learning English.

Keywords : Learning Activity Package Using Phonics Instruction, English Pronunciation
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บทนำ	
 ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรยีนรูภ้าษาต่ำางประเทศมีความ

สำคัญและจำเป็นอำย่างยิ่งในชีวิตำประจำวัน เนื่อำงจากเป็นเครื่อำงมือำ

สำคัญในการตำิดตำ่อำสื่อำสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้  

การประกอำบอำาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและ 

วิสัยทัศน์ขอำงชุมชนโลกและตำระหนักถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและมุมมอำงขอำงสังคมโลก นำมาซ่ึงมิตำรไมตำรีและ          

ความร่วมมือำกับประเทศต่ำาง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ

ตำนเอำงและผู้อำื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตำกตำ่างขอำงภาษาและ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 

การเมอืำง การปกครอำง มเีจตำคตำิทีด่ีตำอ่ำการใชภ้าษาตำา่งประเทศและ

ใช้ภาษาต่ำางประเทศ เพื่อำการสื่อำสารได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551: 1) 

 การเรียนภาษาอำังกฤษในประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบันประสบกับปัญหาความแตำกตำ่างขอำงระบบเสียงระหว่าง

ภาษาไทยทีเ่ปน็ภาษาแมก่บัระบบเสยีงภาษาอำงักฤษ ซึง่ในการเรยีน

การสอำนภาษาตำ่างประเทศน้ัน การรู้จักแตำ่คำศัพท์และโครงสร้าง

ประโยคเพยีงอำยา่งเดยีวยงัไมเ่พยีงพอำ ถา้ผูเ้รยีนไมส่ามารถเปลง่เสยีง

ทีเ่จา้ขอำงภาษาฟงัแลว้สามารถเขา้ใจได้ กย็งัไมถ่อืำวา่สามารถใชภ้าษา

ในการสื่อำสารได้ ซึ่งจะเห็นว่า การอำ่านอำอำกเสียงเป็นทักษะที่สำคัญ

ในการเรียนรู้ หากนักเรียนอำ่านไม่ได้ก็จะเป็นอำุปสรรคในการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอำนเปน็อำยา่งมาก (บำรงุ  โตำรตัำน,์ 2544: 53) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตำ่างประเทศ ตำามหลักสูตำร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียน

มีเจตำคตำิที่ดีตำ่อำวิชาภาษาอำังกฤษ สามารถใช้ภาษาอำังกฤษส่ือำสาร 

ในสถานการณ์ตำ่าง ๆ แสวงหาความรู้ประกอำบอำาชีพ และศึกษาตำ่อำ

ในระดับที่สูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อำงราวและ

วฒันธรรมอัำนหลากหลายขอำงประชาคมโลก อำกีทัง้ยังกำหนดคุณภาพ 

ขอำงผู้เรียนเมื่อำจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในด้านการอำอำกเสียง คือำ 

“ผูเ้รยีนสามารถระบุตำวัอัำกษรและเสียง อำา่นอำอำกเสียง และสะกดคำ

ง่าย ๆ ถูกตำ้อำงตำามหลักการอำ่าน” ซึ่งในการเรียนรู้ภาษานั้นเป็นสิ่ง

ที่ดีและสำคัญที่จะฝึกให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ถูกตำ้อำงตำั้งแตำ่เริ่มตำ้น 

เพือ่ำเป็นแนวทางให้เกดิการพัฒนาตำนเอำงในภายภาคหน้า (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551: 9)

 สำหรับคนไทยน้ันมีปัญหามากมายในการอำอำกเสียง  

เนือ่ำงมาจากความแตำกต่ำางระหว่างระบบเสียงภาษาอัำงกฤษกับระบบ

เสียงภาษาไทย ทั้งนี้เน่ือำงมาจากประการแรก เสียงภาษาอัำงกฤษ 

บางเสียงไม่มีในภาษาไทย เช่น เสียง / v / เสียง / z / เสียง / s / 

เสียง / ʃ / และเสียง / t ʃ / ประการท่ีสอำงคือำ เสียงบางเสียง 

ในภาษาอำงักฤษคล้ายกบัเสยีงในภาษาไทย แต่ำมปีระเดน็ทีแ่ตำกต่ำางกนั 

หลายอำย่าง เช่น เสยีง / r / ในภาษาอำงักฤษทีเ่ทยีบได้กบัเสยีง / ร / 

ในภาษาไทย แตำเ่วลาอำอำกเสยีง / ร / นัน้ ปลายลิน้จะแตำะกบัเพดาน

ปาก สว่นเสยีง  / r / ในภาษาอัำงกฤษนัน้ ปลายล้ินไมต่ำอ้ำงแตำะเพดาน

ปาก ปลายลิ้นจะม้วนค่อำนไปทางหลังและกระดกขึ้น และประการ

สุดท้ายเสียงควบกล้ำในภาษาอำังกฤษหลายเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย 

เช่น / sp /, / tr /, / -ts /,  / -lz / เป็นตำ้น (พิณทิพย์  ทวยเจริญ, 

2544: 8) 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างตำ้นสอำดคล้อำงกับปัญหาท่ีพบ 

ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอำังกฤษ ดังจะเห็นได้จากรายงาน

ผลการทดสอำบทางการศึกษาระดบัชาติำขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชว่งชัน้

ที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2562 ผลปรากฏว่า 

นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 มผีลการทดสอำบทางการศึกษาระดบั

ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 34.42 ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ย

รอ้ำยละ 34.43 โรงเรยีนในศนูยเ์ครือำขา่ยทบัทมิสยาม มคีะแนนเฉลีย่

รอ้ำยละ 42.17 โรงเรยีนชมุชนวดับอ่ำไร ่มคีะแนนเฉลีย่รอ้ำยละ 27.55 

ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตำามที่โรงเรียนกำหนดและยังมีคะแนนเฉล่ียต่ำำกว่า

ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับศูนย์เครือำข่าย (สถาบัน

ทดสอำบทางการศึกษาแห่งชาตำิ, 2562: 2) สอำดคล้อำงกับงานวิจัย 

จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University, 2014: 6-10)  

ที่กล่าวว่า ในการเรียนภาษาใหม่ตำอำนที่อำายุน้อำยกว่าเท่าไหร่ยิ่งดี 

เพราะเด็กสามารถพัฒนาทัศนคติำ ความคิด และการเรียนรู้ขอำง

ตำนเอำงและผู้อำื่นในช่วงก่อำนโตำเป็นวัยรุ่น แตำ่ในปัจจุบันนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอำังกฤษ

ที่ตำ่ำกว่าเกณฑ์ จากรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา

อำังกฤษขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 32.84 (โรงเรียนชุมชนวัดบ่อำไร่, 2562: 3)  

ซึง่อำยูใ่นระดบัตำำ่กวา่เกณฑก์ารประเมนิคณุภาพ ทางการศกึษาทีไ่ด้

กำหนดไว้ 

 ชุดกจิกรรม เปน็สือ่ำการสอำนซึง่ประกอำบดว้ยสือ่ำประสมที่

ถูกรวบรวมไว้อำย่างสมบูรณ์ เหมาะกับเนื้อำหาวิชาและจุดประสงค์ 

เพื่อำใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอำนให้กับผู้เรียน (ณเอำก  อำึ้งเสือำ, 

2555: 57) ทั้งนี้ชุดกิจกรรมยังมีประโยชน์มากมาย อำาทิเช่น  

เร้าความสนใจขอำงผู้เรียนต่ำอำส่ิงที่กำลังศึกษา และสร้างแรงจูงใจให้

ตำนเอำงและทีส่ำคญัชดุกจิกรรมเกดิจากการนำวธิเีชงิระบบมาใช ้และ

ได้ผ่านการทดลอำงใช้ จึงทำให้การสอำนมีประสิทธิภาพ (บุญเกื้อำ   

 ควรหาเวช, 2545: 7)  และจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอำีก เมื่อำ

จัดการเรียนรู้ควบคู่ ไปกับการสอำนแบบโฟนิกส์ (phonics)  

ซึ่งเป็นการสอำนระบบเสียงในภาษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 

รูปตำัวพยัญชนะ เสียงสระ และเป็นระบบที่นำมาใช้ในการสอำนอำ่าน

อำอำกเสียง ผู้เรียนจะสามารถอำ่านอำอำกเสียงได้ โดยสังเกตำความ

สัมพันธ์ระหว่างรูปและเสียงตัำวอัำกษร (Spafford and Grosser, 

2005: 104) ซ่ึงเป็นจุดเริ่มตำ้นในกระบวนการสอำนอ่ำานเบื้อำงต้ำน  

มกัใชส้อำนในระดบัเบือ้ำงตำน้หรอืำระดบัประถมศกึษา (Jannuzi, 1997: 

186) เป็นการกระตำุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจในบทเรียน ทำให้มี
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ประสิทธิภาพในการสอำนการอำ่านอำอำกเสียง และการเรียนรู้คำศัพท์

เป็นอำย่างยิ่ง                           

 ด้วยเหตุำผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนา

ชดุกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอำนแบบโฟนกิส ์เพือ่ำสง่เสรมิการอำา่น

อำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อำพัฒนาความสามารถในการ 

อำอำกเสียงคำศัพท์ได้อำย่างถูกตำ้อำงชัดเจนและยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ

ความหมายขอำงคำที่ผู้เรียนอำอำกเสียงนั้น ตำลอำดจนจดจำได้อำย่าง

รวดเร็ว เพื่อำนำไปสู่การเตำรียมความพร้อำมท่ีจะเรียนวิชาภาษา

อำังกฤษในระดับชั้นที่สูงขึ้นอำย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพื่อำพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบ

โฟนกิส์ เพ่ือำส่งเสรมิการอ่ำานอำอำกเสยีงภาษาอำงักฤษ หน่วยการเรยีนรู้ 

เรื่อำง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี

ประสิทธิภาพตำามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อำเปรียบเทียบผลการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ

ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อำนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำาน

อำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น

 3. เพือ่ำเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนขอำงนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อำนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียง

ภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น

 4. เพื่อำวัดเจตำคติำขอำงนักเรียนที่ มีตำ่อำการเรียนวิชา 

ภาษาอำงักฤษ หลงัเรยีนดว้ยชดุกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอำนแบบ

โฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการ 

เรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น

สมมติฐานในการวิจัย
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ

สอำนแบบโฟนิกส์ เพือ่ำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ หน่วย

การเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น มีผลการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ

หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ

สอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ  

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงส้ัน มีผลสมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน

ภาพประกอบ	1 กรอำบแนวคิดในการวิจัย 

1.  ผลการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.  เจตำคตำขิอำงนกัเรียนที่มีตำอ่ำการเรียนวิชาภาษาอำังกฤษ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริม

การอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง  

สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัเร่ือำง การพฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการสอำน 

แบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ หน่วย 

การเรียนรู้เรื่อำง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

มีรายละเอำียดดังนี้           

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยั  ได้แก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปทีี ่1 ศนูย์เครือำข่ายทับทิมสยาม จำนวน 9 โรงเรยีน สงักัดสำนักงาน

เขตำพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตำราด ในภาคเรยีนที ่1  ปกีารศึกษา 

2564 จำนวน 257 คน 

 กลุ่มตำัวอำย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อำไร่ อำำเภอำบ่อำไร่ จังหวัดตำราด ศูนย์

เครือำข่ายทับทิมสยาม สังกัดสำนักงานเขตำพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาตำราด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยผู้วิจัยใช้วิธีการ

สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน โดยพิจารณา 

จากนักเรียนที่มีคุณลักษณะตำรงตำามวัตำถุประสงค์ขอำงผู้วิจัย 

 เครื่อำงมือำที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมเรียนรู้

ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพือ่ำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอำงักฤษ 

หนว่ยการเรยีนรู ้เรือ่ำง สระเสยีงสัน้ สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 1, แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ หน่วยการ

เรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงส้ัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

จำนวน 10 แผน เวลา 18 ชั่วโมง, แบบวัดผลการอ่ำานอำอำกเสียง 

ภาษาอำังกฤษ แบบตำรวจสอำบรายการ (Checklist) จำนวน 20 ข้อำ, 

แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบปรนยั ชนดิเลอืำกตำอำบ 3 ตำวัเลอืำก 

จำนวน 20 ข้อำ และแบบวัดเจตำคตำิ จำนวน 15 ข้อำ
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 การหาคุณภาพขอำงเครื่อำงมือำ

 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการสอำนแบบโฟนิกส์  เพือ่ำ

ส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง        

สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยผู้วิจัยได้

ทำการแบ่งเป็น 3 ขั้นตำอำน ขั้นตำอำนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อำมูล

พื้นฐาน ขั้นตำอำนที่ 2 อำอำกแบบและพัฒนา ในขั้นตำอำนนี้ผู้วิจัย 

ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษา

ทบทวนขอ้ำมลูพืน้ฐานดา้นตำา่ง ๆ  ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ากขัน้ตำอำน

ที่ 1 จากนั้นสังเคราะห์และร่างรูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยพิจารณาจากขอ้ำมลูพืน้ฐานทีไ่ดว้เิคราะหไ์ว ้กำหนดอำงคป์ระกอำบ

และรายละเอำียดขอำงชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอำบด้วย  

3 อำงค์ประกอำบ คอืำ คูม่อืำสำหรับครแูละนักเรยีน เนือ้ำหาสาระและสือ่ำ 

การวัดและประเมินผล จากน้ันนำร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและ 

ความถูกตำ้อำงขอำงภาษา เนื้อำหาขอำงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบ

มาตำราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอำาด, 2556: 121) 

ขั้นตำอำนที่ 3 การทดลอำงใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือำหาค่า

ประสิทธิภาพ โดยทดลอำงกับกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรยีนอำนุบาลบ่อำพลอำยราษฎร์รงัสรรค์ ทีไ่ม่ใชก่ลุม่ตัำวอำย่าง จำนวน  

30  คน เพือ่ำหาประสทิธภิาพขอำงชดุกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอำน

แบบโฟนิกส์ ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพ คือำ 86.40/87.50

 2. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำ

ส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง          

สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หาคุณภาพโดย

นำแผนการจัดการเรียนรู้เสนอำผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อำตำรวจ

พิจารณาความเหมาะสมขอำงแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ประเมนิผลแบบมาตำราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (บญุชม  ศรสีะอำาด, 

2556: 121) ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้คะแนนเฉลี่ย 4.65 มีความ 

เหมาะสมในระดับมากที่สุด แล้วจึงนำไปใช้กับกลุ่มตัำวอำย่างคือำ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อำไร่ จำนวน  

30 คน 

 3. แบบวัดผลการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ หน่วย 

การเรยีนรู ้เรือ่ำง สระเสียงสัน้ สำหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

หาคุณภาพโดยนำแบบวัดผลการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ เสนอำ

ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพื่อำตำรวจสอำบความตำรงเชิงเน้ือำหา  

รวมทั้งประเมินความสอำดคล้อำงขอำงแบบวัดผลการอ่ำานอำอำกเสียง

ภาษาอำงักฤษ นำผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะหค์า่ดชันี

ความสอำดคล้อำง (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 โดยนำแบบวัดผลการอำ่าน  

อำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ แบบตำรวจสอำบรายการ (Checklist) ที่ได้

มาตำรฐานให้คะแนนข้อำละ 1 คะแนน สำหรับการอำ่านอำอำกเสียง

พยัญชนะตำ้น สระและพยัญชนะท้าย รวมเป็นคำได้ถูกต้ำอำง และ 

ให้ 0 คะแนน สำหรับการอำ่านอำอำกเสียงพยัญชนะตำ้น สระ และ

พยัญชนะท้าย รวมเป็นคำไม่ถูกตำ้อำง โดยให้นักเรียนอำ่านให้ฟัง 

ทลีะคน และผู้วิจยัเปน็ผู้ตำรวจให้คะแนน โดยเป็นขอ้ำสอำบชุดเดยีวกนั

ทั้งก่อำนทดลอำงและหลังทดลอำง แล้วจึงนำไปใช้กับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อำไร่ จำนวน 30 คน  

นำคะแนนมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าอำยู่ระหว่าง  

0.27 - 0.60 ค่าอำำนาจจำแนก (r) อำยู่ระหว่าง 0.27 - 0.93 และ 

ค่าความเชื่อำมั่น จากสูตำร คูเดอำร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (บุญชม   

ศรีสะอำาด, 2556: 106) เท่ากับ 0.94

 4. แบบทดสอำบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา

อำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงส้ัน สำหรับนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 หาคุณภาพโดยนำแบบทดสอำบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาภาษาอำงักฤษ เสนอำผูเ้ชีย่วชาญ จำนวน 5 ทา่น เพือ่ำ

ตำรวจสอำบความเหมาะสมขอำงคำถามและคำตำอำบ รวมทั้งประเมิน

ความสอำดคล้อำงระหว่างข้อำคำถามขอำงแบบทดสอำบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอำังกฤษ นำผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอำดคล้อำง (IOC) มาวิเคราะห์ได้ค่า 

ความยากง่าย (p) อำยู่ระหว่าง 0.43 - 0.80 ค่าอำำนาจจำแนก (r)  

อำยู่ระหว่าง 0.33 - 0.67 และค่าความเชื่อำมั่น จากสูตำรคูเดอำร์   

ริชาร์ดสัน (KR-20) (บุญชม  ศรีสะอำาด, 2556: 106) เท่ากับ 0.90 

แล้วจึงนำไปใช้กับกลุ่มตำัวอำย่าง คือำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนชุมชนวัดบ่อำไร่ จำนวน 30 คน  

 5. แบบวัดเจตำคติำขอำงนักเรียนที่ มีตำ่อำการเรียนวิชา 

ภาษาอำงักฤษ หลงัเรยีนดว้ยชดุกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอำนแบบ

โฟนิกส์ เพือ่ำส่งเสรมิการอ่ำานอำอำกเสยีงภาษาอำงักฤษ หน่วยการเรยีนรู้ 

เรือ่ำง สระเสยีงสัน้ สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 หาคณุภาพ

โดยนำแบบวัดเจตำคติำ เสนอำผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพ่ือำ 

ตำรวจสอำบความเหมาะสม ความถูกตำ้อำงและรูปแบบ ซึ่งเป็น 

ขอ้ำคำถามทัง้ทางบวกและทางลบ จำนวน 15 ขอ้ำ ซึง่แตำล่ะขอ้ำคำถาม 

กำหนดค่าคะแนนแตำ่ละอำันดับ ดังนี้ ข้อำคำถามที่มีลักษณะทางบวก 

จะให้คะแนนเริ่มจาก 5 คะแนนไปถึง 1 คะแนน ส่วนข้อำคำถามที่มี

ลักษณะทางลบ จะให้คะแนนเริ่มจาก 1 คะแนนไปถึง 5 คะแนน 

รวมทั้ งประเมินความสอำดคล้อำงขอำงแบบวัดเจตำคตำิ นำผล 

การประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอำดคล้อำง 

(IOC) และค่าความเช่ือำม่ัน จากสูตำรสัมประสิทธ์ิแอำลฟา (α) ขอำง  

ครอำนบาค (Cronbach) (สมบัตำิ  ท้ายเรือำคำ, 2551: 94) เท่ากับ 

0.83 แล้วจึงนำไปใช้กับกลุ่มตัำวอำย่างคือำ นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อำไร่ จำนวน 30 คน 

 6. ผูวิ้จยัได้ดำเนินการยืน่เสนอำเพือ่ำขอำพิจารณาจริยธรรม

ในมนุษย์ตำ่อำคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อำนที่จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อำมูลวิจัยกับ

กลุ่มตำัวอำย่าง และได้รับการรับรอำงเลขที่ IRB2-119/2564
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ตารางที่	1 ประสิทธิภาพขอำงชุดกิจกรรมการเรียนรู้และประสิทธิภาพขอำงผลลัพธ์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์  

  เพื่อำส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

                              
ประสิทธิภาพ	 คะแนนเต็ม

	 	 คะแนนที่ได้

  x ̅̅	 S.D.	 ร้อยละ

ประสิทธิภาพขอำงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E
1
) 70 60.47 10.11 86.40

ประสิทธิภาพขอำงผลลัพธ์ (E
2
) 20 17.50 1.91 87.50

 การเก็บข้อำมูลในการวิจัย เก็บข้อำมูลโดยใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ นำข้อำมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

ค่าทางสถิตำิ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน ทดสอำบโดยใช้

ค่าคะแนนที่ t - test (Dependent Sample) 

ผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ

สอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ  

หนว่ยการเรยีนรู ้เรือ่ำง สระเสยีงสัน้ สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 1 และได้น�าเสนอำผลการวิเคราะห์ข้อำมูลไว้แบ่งอำอำกเป็น 4 ตำอำน 

ดังนี้

 ตำอำนที่ 1 การหาประสิทธิภาพขอำงชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษา

อำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงส้ัน สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตำามเกณฑ์มาตำรฐาน 80/80

 ตำารางที่ 1 พบว่า ผลรวมขอำงคะแนนระหว่างเรียน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.47 คะแนน คิดเป็นร้อำยละ 86.40 แสดงว่า  

มีประสิทธิภาพขอำงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E
1
) เท่ากับ 86.40 และ

คะแนนจากการทำแบบทดสอำบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน

ขอำงนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.50 คะแนน คิดเป็นร้อำยละ 87.50 

แสดงว่า มีประสิทธิภาพขอำงผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ 87.50 ดังนั้น 

ชดุกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอำนแบบโฟนกิส ์เพือ่ำสง่เสรมิการอำา่น

อำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เท่ากับ 

86.40/87.50

 ตำอำนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการอำ่านอำอำกเสียงภาษา

อำังกฤษขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อำนเรียนและหลังเรียน

ดว้ยชุดกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพือ่ำส่งเสริมการ

อำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น

ตารางที่	2 การเปรียบเทียบผลการอำา่นอำอำกเสยีงภาษาอำงักฤษขอำงนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 กอ่ำนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยชดุกจิกรรม 

  การเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น

	 ผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	 คะแนนเต็ม	 ร้อยละ	 x ̅̅	 S.D.	 t	 p

 ก่อำนเรียน 20 31.83 6.37 1.30 
30.31 0.00*

 หลังเรียน 20 87.33 17.47 1.80  

* มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 จากตำารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ มีคะแนนก่อำนเรียนร้อำยละ 

31.83 คา่เฉลีย่ 6.37 คา่ความเบีย่งเบนมาตำรฐาน เทา่กบั 1.30 และ

หลังเรยีน รอ้ำยละ 87.33 คา่เฉลีย่ 17.47 คา่ความเบีย่งเบนมาตำรฐาน 

เท่ากับ 1.80 แสดงว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียนอำย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิตำิที่ระดับ .05

 ตำอำนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อำนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำาน

อำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น
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 จากตำารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรยีนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนกิส์ มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ก่อำนเรียนร้อำยละ 37.17 ค่าเฉลี่ย 7.43 ค่าความเบี่ยงเบนมาตำรฐาน 

เท่ากับ 1.85 และหลังเรียน ร้อำยละ 87.50 ค่าเฉลี่ย 17.50  

ค่าความเบี่ยงเบนมาตำรฐาน เท่ากับ 1.91 แสดงว่า หลังเรียนสูงกว่า

ก่อำนเรียน อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 ตำอำนที่ 4 ผลการวัดเจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำการเรียน 

วชิาภาษาอัำงกฤษ หลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการสอำน

แบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ หน่วย 

การเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น

ตารางที่	3 การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนขอำงนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 1 ก่อำนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ 

  ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น

 ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน	 คะแนนเต็ม	 ร้อยละ	 x ̅̅	 S.D.	 t	 p

 ก่อำนเรียน 20 37.17 7.43 1.85 
31.32 0.00*

 หลังเรียน 20 87.50 17.50 1.91  

* มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

ตารางท่ี	4 ผลการวัดเจตำคติำขอำงนักเรียนท่ีมีต่ำอำการเรียนวิชาภาษาอัำงกฤษ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์  

  เพือ่ำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอำงักฤษ หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ำง สระเสยีงสัน้

  ข้อคำถุาม	 x ̅̅	 S.D.	 แปลความหมาย	 ลำดับ

 1. วิชาภาษาอำังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ 4.27 0.85 มาก 3

 2. ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเตำิม 3.93 0.89 มาก 11

 3. วิชาภาษาอำังกฤษเป็นวิชาที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน 4.07 0.81 มาก 8

 4. วิชาภาษาอำังกฤษเป็นวิชาที่ทำให้เป็นคนกล้าแสดงอำอำก 4.17 0.69 มาก 4

 5. ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเมื่อำทำงานวิชาภาษาอำังกฤษ 4.03 0.75 มาก 9

 6. วิชาภาษาอำังกฤษเป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย 3.83 0.97 มาก 12

 7. การเรียนวิชาภาษาอำังกฤษเป็นสิ่งที่น่าเบื่อำหน่าย 3.97 1.08 มาก 10

 8. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ชอำบเรียนวิชาภาษาอำังกฤษ 4.11 0.94 มาก 6

 9. วิชาภาษาอำังกฤษเป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก 4.10 0.87 มาก 7

10. ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อำได้เรียนวิชาภาษาอำังกฤษ 3.70 1.00 มาก 15

11. ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจ เมื่อำข้าพเจ้าสามารถอำ่านภาษาอำังกฤษได้ 4.30 0.78 มาก 2

12. ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวทุกครั้งเมื่อำถึงเวลาสอำบวิชาภาษาอำังกฤษ 3.80 1.01 มาก 13

13. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกในการฝึกอำอำกเสียงเพิ่มเตำิมนอำกห้อำงเรียน 4.13 0.81 มาก 5

14. ข้าพเจ้าอำยากให้เพิ่มชั่วโมงวิชาภาษาอำังกฤษ 3.77 0.88 มาก 14

15. ข้าพเจ้ามีความสุขและสนุกที่ได้ทำกิจกรรมภาษาอำังกฤษร่วมกับเพื่อำน ๆ 4.43 0.72 มาก 1

  สรุปรวม 4.04 0.87 มาก 

      

 จากตำารางที่ 4 พบว่า เจตำคตำขิอำงนักเรียนที่มีตำอ่ำการเรียน

วชิาภาษาอัำงกฤษ หลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยการสอำน

แบบโฟนิกส์ เ พ่ือำส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ  

หนว่ยการเรยีนรู ้เรือ่ำง สระเสียงสัน้ อำยูใ่นระดับมาก มคีา่เฉลีย่ 4.04 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน 0.87 เมื่อำพิจารณาเป็นรายข้อำ โดย 

เรียงลำดับจากข้อำที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อำย ได้ดังนี้ ข้าพเจ้า 

มีความสุขและสนุกที่ได้ทำกิจกรรมภาษาอำังกฤษร่วมกับเพื่อำน ๆ  

มีค่าเฉลี่ย 4.43 อำยู่ในระดับมาก ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจ เมื่อำข้าพเจ้า

สามารถอำ่านภาษาอำังกฤษได้ มีค่าเฉลี่ย 4.30 อำยู่ในระดับมาก วิชา

ภาษาอำังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.27 อำยู่ในระดับมาก 

และลำดับสุดท้าย ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อำได้เรียนวิชาภาษา

อำังกฤษ มีค่าเฉลี่ย 3.70 อำยู่ในระดับมาก ตำามลำดับ 
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สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิจัย เรื่อำง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษา

อำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยอำภิปรายผลจากข้อำค้นพบในการวิจัย

ได้ดังนี้ 

 1. ประสทิธภิาพขอำงชดุกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอำน

แบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ หน่วย 

การเรยีนรู ้เรือ่ำง สระเสียงสัน้ สำหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 86.40/87.50 ทั้งนี้อำาจเป็นเพราะว่า  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 ชุด ประกอำบด้วย ชุดที่ 1 เรื่อำง The 

short vowels ชุดท่ี 2 เรื่อำง Short a ชุดท่ี 3 เรื่อำง Short e  

ชุดที่ 4 เรื่อำง Short i ชุดที่ 5 เรื่อำง Short o ชุดที่ 6 เรื่อำง Short u 

และ ชุดที่ 7 เรื่อำง Phonics fun เป็นชุดกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียน 

เกดิความสามารถในการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษได้ ทำให้ผูเ้รยีน

ได้รับความรู้จากการทำชุดกิจกรรมน้ี และสามารถนำความรู้ไปใช ้

ในชีวิตำประจำวัน เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการจดจำ อำีกทั้ง

ชุดกิจกรรมใช้การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีสื่อำ 

การเรียนการสอำนที่น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจขอำงผู้เรียนในการ

แสวงหาความรู้จากชุดกิจกรรม และมีกระบวนการเรียนการสอำน 

ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อำน มีลำดับขั้นตำอำนขอำงเนื้อำหาที่เรียงจากง่าย 

ไปหายากตำามลำดับทีละน้อำย โดยใช้คำศัพท์พื้นฐานประกอำบภาพ

การต์ำนูทีส่ามารถสรา้งความสนใจ ทำใหผู้เ้รยีนเกดิความพอำใจ สรา้ง

แรงจงูใจในการเรยีนรู ้จนเกดิความเขา้ใจไดด้ยีิง่ข้ึน ซ่ึงสอำดคลอ้ำงกบั

แนวคิดขอำงลัดดา  ศุขปรีดี (2543: 34) ท่ีกล่าวว่า ชุดกิจกรรม 

มีความสำคัญต่ำอำการเรียนและผู้เรียน เพื่อำพัฒนาความก้าวหน้า 

ในการเรียน ถือำว่าเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ด้วยตำนเอำง เป็นรายบุคคลหรือำเป็นกลุ่มก็ได้ ชุด

กิจกรรมที่สร้างขึ้น เพื่อำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จะมีคำแนะนำให้ผู้เรียน

ไดป้ฏบิตัำติำามจงึทำใหส้ะดวกตำอ่ำการเรยีนดว้ยตำนเอำง โดยชุดกจิกรรม

จะถูกแบ่งเป็นเรื่อำงย่อำย ๆ มีเน้ือำหาเรียงลำดับต่ำอำเน่ือำงกันจากง่าย 

ไปหายาก และมคีวามสมบรูณใ์นตำวัเอำง ชว่ยใหพ้ฒันาความกา้วหนา้

ในการเรียนได้อำย่างไม่มีขีดจำกัด ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน

ให้เป็นที่พึงพอำใจขอำงผู้เรียน สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำงก็ก่อำ  พิสุทธิ์ 

(2561: 67) ได้ทำการวิจัยเรื่อำง การพัฒนาทักษะการอำอำกเสียง 

ภาษาอำังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะโฟนิกส์อำอำนไลน์ขอำงนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตำ่างอำยพัฒนศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 

ชดุฝกึทกัษะโฟนกิสอ์ำอำนไลน ์เพือ่ำพฒันาการอำอำกเสยีงภาษาอำงักฤษ

ขอำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มปีระสทิธภิาพ 84.68/84.19 และ

มคีา่ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7522 และสอำดคล้อำงกับงานวิจยัขอำง 

สาวิตำรี  อำานมณี (2562: 153) ได้ทำการวิจัยเรื่อำง การพัฒนา 

แบบฝึกทักษะการอำ่านสะกดคำโดยใช้เสียงโฟนิกส์ สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอำ่าน

สะกดคำโฟนกิส์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 มปีระสทิธภิาพ E
1
/E

2
 เท่ากบั 

86.79/85.00 เป็นไปตำามเกณฑ์ 85/85 ที่กำหนดไว้

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ

สอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ  

หนว่ยการเรยีนรู ้เรือ่ำง สระเสยีงสัน้ สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปทีี ่1 มผีลการอำา่นอำอำกเสยีงภาษาอำงักฤษหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่ำนเรยีน 

อำย่างมนียัสำคญัทางสถติำทิีร่ะดบั .05 ทัง้นีอ้ำาจเป็นเพราะว่า การสอำน 

แบบโฟนิกส์ เป็นวิธีการสอำนที่สร้างผลลัพธ์ให้ผู้เรียนสามารถอ่ำาน

อำอำกเสียงได้อำย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยการใช้เทคนิคการถอำดรหัสเสียง

ขอำงแตำล่ะตำวัอำกัษร โดยผูเ้รยีนจะตำอ้ำงเขา้ใจเสยีงขอำงตำวัอำกัษรตำา่ง ๆ  

และอ่ำานอำอำกเสียงให้ถูกตำ้อำง จึงจะสามารถผสมเสียงอำอำกมา 

เป็นคำได้ การสะกดคำด้วยวิธีโฟนิกส์ เป็นการสอำนเด็กให้รู้จักเสียง

ที่ถูกต้ำอำงขอำงตัำวอัำกษร ไม่ได้เป็นเพียงการท่อำงจำตัำวอัำกษร  

แตำ่เป็นการเลียนเสียงและเป็นการฝึกผสมคำให้ถูกต้ำอำง ส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนได้ฝึกการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ ที่มีกระบวนการตำั้งแตำ่ 

การแยกหน่วยเสยีงในคำ ฝกึสะกดคำ และการอำา่นอำอำกเสยีงคำ โดย

ผู้สอำนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกแยกหน่วยเสียงอำย่างทั่วถึง 

และจัดกิจกรรมการอำ่านอำอำกเสียง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกสะกดคำ

ด้วยความสนุกสนานด้วย โดยการใช้การ์ตำูนแอำนิเมชั่นเป็นสื่อำ 

ในการสอำนอำ่านอำอำกเสียง จึงกระตำุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  

จนสามารถอ่ำานอำอำกเสียง และจดจำคำศัพท์ได้ ซึง่สอำดคล้อำงกบัแนวคดิ 

ขอำงเอำลเดรดจ์ (Eldrege, 2005: 42-43) กล่าวว่า โฟนิกส์เป็นยุทธวิธี

หนึ่งที่เด็กใช้ในการสังเกตำแยกแยะคำ (Word Identification) ด้วย

การอำาศยัวธิกีารอำอำกเสยีง ซึง่เดก็ตำอ้ำงมคีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างเสียงกับตำัวอำักษร ความสามารถในการแบ่งแยกหน่วยเสียง

และความสามารถในการประสมหน่วยเสียง เพื่อำอำอำกเสียงเป็นคำ 

มกัใชใ้นการสอำนระดบัเบือ้ำงตำน้หรอืำระดบัประถมศกึษา ซึง่สอำดคลอ้ำง

กับงานวิจัยขอำง นุสรีย์  กันยา (2559: 126) ได้ทำการวิจัยเรื่อำง 

การพัฒนาความสามารถในการอำ่านอำอำกเสียงคำภาษาอำังกฤษ 

ดว้ยวธิโีฟนกิสร์ว่มกบัเทคนคิพหสุมัผสั ขอำงนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอำ่าน

อำอำกเสียงคำภาษาอำังกฤษก่อำนเรียน โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

12.43 คดิเปน็รอ้ำยละ 41.45 และ หลงัเรยีนไดค้า่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 

23.26 คิดเป็นร้อำยละ 77.54 ซึ่งไม่น้อำยกว่าเกณฑ์ร้อำยละ 70 และ

มคีวามสามารถในการอำา่นอำอำกเสยีงคำภาษาอำงักฤษหลงัเรยีนสงูกวา่

กอ่ำนเรยีน และสอำดคล้อำงกับงานวิจยัขอำงจารุวรรณ  ไม้เลีย้ง (2560: 

55) ได้ทำการวิจัยเรื่อำง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์  

เพื่อำพัฒนาความสามารถในการอำ่านอำอำกเสียงและจำความหมาย 

ขอำงคำศัพท์ภาษาอำังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ  

ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
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ฉวีีวีรรณ  วีัฒนานุกิิจ, สุุนิตย์์ตา  เย์็นทั่ั�วี, พััชรินทั่ร์  รุจิรานุกิูล  

22 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

โฟนิกส์สูงกว่าก่อำนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์ อำย่างมีนัย

สำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ

สอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำส่งเสริมการอ่ำานอำอำกเสียงภาษาอัำงกฤษ  

หนว่ยการเรยีนรู ้เรือ่ำง สระเสยีงสัน้ สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปทีี ่1 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่ำนเรยีนอำยา่งมนียั

สำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 ทั้งนี้อำาจเป็นเพราะว่า แผนการจัดการ

เรยีนรูด้้วยการสอำนแบบโฟนกิส ์หนว่ยการเรยีนรู ้เรือ่ำง สระเสยีงสัน้ 

จำนวน 10 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากสระภาษาอัำงกฤษทั้ง 5 ตำัว  

ก็คือำ a, e, i, o, u มีการพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่ำานอำอำกเสียง  

ซึง่สอำดคลอ้ำงกบัแนวคดิขอำงสปาฟฟอำร์ด และกรอำสเซอำร์ (Spafford 

and Grosser, 2005: 104) กล่าวว่า การสอำนแบบโฟนิกส์ควรเริ่ม

จากพื้นฐานการสะกดคำ ที่นำสระภาษาอัำงกฤษมาผสมกับเสียง

พยญัชนะใหเ้กดิเปน็คำดว้ยวธิโีฟนกิส์ พรอ้ำมทัง้ใชว้ธิกีารฝกึเชือ่ำมโยง

เสียงขอำงคำและภาพท่ีมีความหมายให้ตำรงกับเสียงได้ ตำลอำดจน 

การฝึกอำ่านอำอำกเสียงในระดับคำ เป็นจังหวะช้า ๆ (Chant) โดย 

คำศพัทท์ีเ่ลอืำกใชอ้ำอำกแบบมาเพือ่ำใหผู้เ้รยีนและผูส้อำนทีไ่มใ่ชเ่จา้ขอำง

ภาษาสามารถอำอำกเสียงตำามได้ง่าย และตำรงกับตัำวชี้วัดในหลักสูตำร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวงคำศัพท ์

ที่เด็กประถมศึกษาควรรู้จัก ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง รุ้งนภา  

ศิริสวัสดิ์ (2561: 86-87) ได้ทำการวิจัยเรื่อำง การพัฒนาชุดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอำังกฤษขอำงนักเรียนช้ันอำนุบาลปีที่ 1  

ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอำงักฤษ หลงัการเรยีน 

โดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอำังกฤษขอำงนักเรียนชั้นอำนุบาลปีที่ 1 พบว่า 

นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ (ร้อำยละ 70) จำนวน 36 คน คิดเป็น

ร้อำยละ 94.73 และมีนักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 คน 

คิดเป็นร้อำยละ 5.26

 4. เจตำคตำิขอำงนักเรียนท่ีมีตำ่อำการเรียนวิชาภาษาอำังกฤษ 

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ เพื่อำ

ส่งเสริมการอำ่านอำอำกเสียงภาษาอำังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อำง  

สระเสียงสั้น อำยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อำาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ด้วยการสอำนแบบโฟนิกส์ มีการใช้สีสัน รูปแบบตำัวอำักษร 

และขนาดตำัวอำักษร ท่ีมีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีภาพประกอำบ

สอำดคล้อำงกับเนื้อำหา มอำงเห็นได้ชัดเจน วัตำถุประสงค์การเรียนรู้

สอำดคล้อำงกับกิจกรรมการเรียนรู้ กระตำุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้

สนใจและมีความชอำบท่ีจะเรียนวิชาภาษาอัำงกฤษ ช่วยให้ผู้เรียน 

มีความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอำด สรุปอำงค์ความรู้ได้ด้วยตำนเอำง 

ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้วิธีการใช้สื่อำและแหล่งข้อำมูลต่ำาง ๆ เพื่อำศึกษา 

เพิ่มเตำิม ทำให้ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ดึงดูดตำ่อำการเรียนรู้  

ส่งผลให้นักเรียนมีเจตำคตำิที่ดีตำ่อำการเรียนวิชาภาษาอำังกฤษ  

ซึง่สอำดคล้อำงกบัแนวคดิขอำงตำวงแสง  ณ นคร (2549: 228) กล่าวว่า 

การสอำนโดยใช้ชุดกิจกรรม ย่อำมทำให้มีคุณประโยชน์ตำ่อำการเพิ่ม

คุณค่าในการเรียนการสอำน โดยชุดกิจกรรมที่มีอำงค์ประกอำบเล่ม 

สีสัน รูปภาพน่าสนใจ จะช่วยเร้าความสนใจขอำงนักเรียน ทำให้

นักเรียนสนใจการเรียนตำลอำดเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตำคตำิที่ดีตำ่อำ

การที่จะเรียนรู้ ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำงพิสันธนีย์  ศรีดุรงฤทธิ์ 

(2558: 56) ได้ทำการวิจัยเรื่อำง รูปแบบการเรียนรู้ เจตำคตำิตำ่อำวิชา

ภาษาอำงักฤษ ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนภาษาอำงักฤษและประสบการณ์

การเรียนภาษาอำังกฤษขอำงนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง : 

กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตำจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ�ายมัธยม ผลการวิจัยพบว่า เจตำคตำิขอำงนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ฝ�ายมัธยม ที่มีตำ่อำการเรียนวิชาภาษาอัำงกฤษ มีค่าเฉล่ียในระดับ 

มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อำเสนอำแนะจากการวิจัย มีดังนี้

  1.1 การจัดการเรียนการสอำนแบบโฟนิกส์ ผู้สอำน 

ควรมีความสามารถในการอำ่านอำอำกเสียงที่เป็นตำ้นแบบให้กับผู้เรียน 

อำยู่ในระดับดี เพื่อำช่วยปรับปรุงและชี้แนะวิธีการอำ่านอำอำกเสียง 

ที่ถูกตำ้อำงให้กับผู้เรียนได้

  1.2 ในการสอำนอำอำกเสียงบางเสียงทีไ่ม่มใีนภาษาไทย 

ผู้เรยีนต้ำอำงใชเ้วลาในการทำความเขา้ใจนาน อำนัเนือ่ำงมาจากการวาง

ตำำแหน่งฟันและเปล่งลมอำอำกมาไม่ถูกต้ำอำง ทำให้ไม่สามารถเปล่ง

เสยีงอำอำกมาไดอ้ำยา่งถกูตำอ้ำง ดงันัน้แลว้ผูส้อำนควรแสดงภาพตำำแหนง่

การเกิดเสียงและการเปล่งลมให้ผู้เรียนเข้าใจในการอำอำกเสียง 

มากยิ่งขึ้น

  1.3 ในการจัดการเรียนการสอำน หากครูผู้สอำน 

มีเทคนิค วิธีการสอำนจัดเป็นลำดับให้ง่ายตำ่อำการเรียนรู้ รวมทั้งมีสื่อำ

ที่ดึงดูดความสนใจ จะยิ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตำือำรือำร้น 

ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

 2. ข้อำเสนอำแนะสำหรับการวิจัยครั้งตำ่อำไป 

  2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ เ น้ือำหาในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอำนยังอำยู่ในส่วนขอำงการอำอำกเสียงตัำวอัำกษรและ 

คำศัพทเ์ทา่นัน้ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้ต่ำอำไปควรมีการอ่ำานทีไ่ม่เนน้แตำ่

เพียงแค่ระดับคำ แต่ำควรเพิ่มในระดับประโยคส้ัน ๆ เป็นลำดับ 

ตำ่อำไป เพื่อำหาศักยภาพขอำงการสอำนแบบโฟนิกส์ว่าสามารถ

พัฒนาการอำ่านขอำงผู้เรียนได้ถึงระดับใด

  2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อำพัฒนาการอ่ำานอำอำกเสียง

ภาษาอัำงกฤษด้วยวิธกีารสอำนแบบโฟนิกส์เพิม่มากขึน้ในทุกระดับชัน้ 

โดยเน้นเนื้อำหาให้เหมาะสมในแต่ำละระดับชั้น เพื่อำความเข้าใจ 

ในหลักการขอำงการเรยีนการสอำนแบบโฟนิกส์และเพือ่ำพัฒนาทักษะ

การอำ่านให้ดียิ่งขึ้นไป 
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษาแรงบันดาลใจจากคุณค่าขอำงวรรณกรรมที่ส่งผลต่ำอำการพัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำย

ภาพยนตำร์ และเพื่อำเสนอำแนวทางการพัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ด้วยแรงบันดาลใจจากคุณค่าขอำงวรรณกรรม เป็นการวิจัย

เชงิคณุภาพโดยการสัมภาษณ์เชงิลกึผูมี้สว่นเกีย่วข้อำงในแหล่งทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์ ไดแ้ก ่เจา้หน้าทีห่น่วยงานภาครัฐและประชาชน

ท้อำงถ่ิน รวม 42 คน ในแหล่งท่อำงเท่ียวตำามรอำยภาพยนตำร์ 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ซึ่งเป็นสถานที่จริง  

แหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรท์ีอ่ำยูใ่นนวนยิาย และแหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรท์ีถ่กูสรา้งขึน้ และใชก้ารจำแนกชนดิขอ้ำมลูและ

การวิเคราะห์เชิงเนื้อำหาในการวิเคราะห์ข้อำมูล

 ผลการศึกษาพบว่า แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมในการพัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ ประกอำบด้วย 1) สร้าง 

อำัตำลักษณ์ให้กับพื้นที่ 2) สร้างสภาพแวดล้อำมการเรียนรู้ 3) สร้างส่ิงดึงดูด (ธีม) 4) สร้างแรงบันดาลใจ และ 5) นำเสนอำประสบการณ์ 

การท่อำงเที่ยวที่สอำดคล้อำงกับจินตำนาการ สำหรับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ คือำ 1) นำจุดเด่นขอำงวรรณกรรม 

ที่นำเสนอำผ่านภาพยนตำร์/ละครมาใช้ในการสร้างเอำกลักษณ์ให้กับแหล่งท่อำงเที่ยว 2) พัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวให้สามารถตำอำบสนอำงกับ

จินตำนาการขอำงนักท่อำงเที่ยว และ 3) ความร่วมมือำขอำงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อำงกับแหล่งท่อำงเที่ยว

คำสำคัญ : การท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์, แรงบันดาลใจจากคุณค่าขอำงวรรณกรรม, แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์

Abstract
 The objectives were to examine the Inspiration from literary value in developing film tourism destinations 

and to provide guidelines for the development of film tourism destinations with the inspiration of literary values. 

Qualitative research method used in this study was in-depth interviews. The key informants were 42 government 

officials and local people and drawn from 3 types of film tourism destinations: real place, fictional place, and built 

place. Typological analysis and content analysis were used to analyze the data. 

 The results of the study found that the inspiration of literatures in developing film tourism destinations  

were to 1) create destination identity 2) create learning environment 3) create tourist attractions (theme) 4) create 

inspiration and 5) provide tourism experiences to satisfy tourists’ fantasy. The guidelines of film tourism destination 

development were to 1) use the strengths of literature presenting through movies/tv series to create a unique  

identity for destinations 2) develop tourism destinations to meet tourists’ imagination and 3) cooperate of tourism 

stakeholders in destinations. 

Keywords : film tourism, inspiration of literary value, film tourism destination
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บทนำ
 การท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ (Film Tourism หรือำ 

Movie-induced Tourism หรือำ Film-induced Tourism) เป็น

รปูแบบการท่อำงเทีย่วทีน่ำเอำาวฒันธรรมสมยันยิมทีไ่ด้รบัการถ่ายทอำด 

ผ่านสื่อำตำ่าง ๆ เช่น ละคร ภาพยนตำร์ และสารคดี มาใช้ในการดึงดูด

นักท่อำงเที่ยว (Radomskaya, 2020) โดยเฉพาะวรรณกรรมเป็น

สนิค้าทางวฒันธรรมประเภทหนึง่ทีถู่กถ่ายทอำดผ่านภาพยนตำร์/ละคร 

และนำมาใช้ในการสร้างแหล่งท่อำงเท่ียวท่ีเรียกว่า แหล่งท่อำงเที่ยว

ตำามรอำยภาพยนตำร์ การท่อำงเที่ยวและวรรณกรรมจึงมีการเชื่อำมโยง

กันอำย่างชัดเจน ดังที่ สุภัทรา  บุญปัญญโรจน์ (2563: 82) ได้กล่าว

ไว้ใน “วรรณกรรมกับการท่อำงเท่ียว: เศรษฐกิจ (การท่อำงเที่ยว) 

สร้างสรรค์จากฐานรากวัฒนธรรม” ว่า “ปัจจุบันยุทธศาสตำร์ทาง

วัฒนธรรม (Soft Power) ถูกนำมาเป็นอำงค์ประกอำบหน่ึงขอำง 

ขดีความสามารถขอำงแต่ำละประเทศและยงัถอืำเป็นแนวทางการส่งเสรมิ 

เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative  

Economy) อำันเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ถูกนำมาใช้เป็น

หนึง่ในยทุธศาสตำร์หลกัในการพฒันาประเทศขอำงหลาย ๆ  ประเทศ” 

ดังนั้นวรรณกรรมที่โดดเด่นในพื้นที่หรือำวรรณกรรมที่ได้รับการ

ยกย่อำงว่าเป็นวรรณคดีท่ีรู้จักกันอำย่างแพร่หลายมักจะถูกนำมา

ดดัแปลงเพ่ือำการท่อำงเทีย่ว เชน่เดียวกันกับแนวคิดการใชว้รรณกรรม

เพื่อำการท่อำงเที่ยวขอำง Robinson and Andersen (2004) คือำ  

การใชข้อ้ำมลูขอำงกวหีรอืำนกัประพนัธ์ สถานทีท่ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคณุคา่

ขอำงความเป็นขอำงแท้และดั้งเดิม ตำัวละคร หรือำตำัวเอำกขอำงเรื่อำง 

ซึ่งมีชื่อำเสียงเป็นที่รู้จักอำย่างแพร่หลาย และวัฒนธรรม ประเพณีที ่

ปรากฏในวรรณกรรมเป็นทรัพยากรเพื่อำการท่อำงเที่ยว

 สำหรับประเทศไทยน้ันได้รับการจัดอัำนดับเป็นประเทศ 

ที่มีขีดความสามารถทางวัฒนธรรมเป็นอัำนดับต้ำน ๆ ขอำงเอำเชีย 

ตำะวันอำอำกเฉียงใตำ้ ดังน้ัน การดัดแปลงวรรณกรรมเพ่ือำนำมาใช้ใน

การท่อำงเที่ยวจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจขอำง

ประเทศ การดัดแปลงวรรณกรรมท่ีมีความโดดเด่นเพื่อำสร้าง

ประสบการณ์ให้กับนักท่อำงเที่ยวผ่านการเชื่อำมโยง ตำลอำดจน

วิเคราะห์อำิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งทอำดถึงกันในลักษณะ 

ขอำงสหวทิยาการแลว้ดดัแปลงเป็นแหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามบริบทปจัจุบนั 

ซึ่งสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทำให้ในแตำ่ละพื้นท่ีหรือำแตำ่ละ

ชุมชนในสังคมไทยล้วนมีเรื่อำงเล่า นิทาน ตำำนาน รวมทั้ง

ประวตัำศิาสตำรข์อำงชมุชนทีบ่ง่บอำกถงึเอำกลกัษณข์อำงกลุม่คนในพืน้ที่

และแหล่งท่อำงเที่ยวท่ีอำยู่ในชุมชนสามารถดำรงเน้ือำหาสำคัญหรือำ 

สือ่ำความหมายถงึความโดดเด่นขอำงวรรณกรรมนัน้ ๆ  ได้อำย่างน่าสนใจ 

ทั้งนี้ภาพยนตำร์/ละครหลากหลายเรื่อำงท่ีถูกนำมาสร้างนั้นก็ได้รับ

อำิทธิพลจากวรรณกรรม ท้ังบทกวี นวนิยาย และเรื่อำงราวทาง

ประวัตำศิาสตำร์ทีส่ร้างแรงบันดาลใจให้ผูอ่้ำานอำยากเห็นภาพเสมือำนจริง 

ขอำงเร่ือำงราวเหล่านัน้จนเรยีกร้อำงให้มกีารสร้างเป็นละคร/ภาพยนตำร์ 

หรอืำผูจั้ดละคร ผูก้ำกับ มคีวามชืน่ชอำบในวรรณกรรมนัน้ ๆ  จนสรา้ง

ภาพชิ้นงานนั้นให้มีชีวิตำขึ้นมา กล่าวได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจจาก

คุณค่าขอำงวรรณกรรม (The Inspiration from Literary Value) 

ซึ่งหมายถึง การที่ผู้ประพันธ์ถ่ายโยงอำารมณ์มายังผู้อ่ำานและผู้อ่ำาน

ตำคีวามวรรณกรรมนัน้ ๆ  อำอำกมา เชน่ อำารมณ์โศก อำารมณ์รกั อำารมณ์

โกรธ เคียดแคน้ สง่ผลใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการสรา้งงานในศาสตำร์

ตำ่าง ๆ ตำามการสรรค์สร้างขอำงผู้อ่ำาน เช่นเดียวกับแหล่งท่อำงเท่ียว

หลายแห่งที่นำเอำาเรื่อำงราวจากวรรณกรรมมาใช้ในการนำเสนอำ

แหล่งท่อำงเที่ยว (Radomskaya, 2020) จากข้อำมูลดังกล่าวจะเห็น

ถึงความเชื่อำมโยงบางอำย่างขอำงวรรณกรรมกับแหล่งท่อำงเที่ยว 

ตำามรอำยภาพยนตำร์และอำาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเป็นผู้เบิกทาง 

แก่การท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ (Connell, 2012) โดยเฉพาะ

อำย่างยิ่งเมื่อำแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์หลายแห่งมีพื้นฐาน

มาจากความโด่งดังขอำงวรรณกรรมที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็น

ภาพยนตำร์/ละครทำให้เกิดนักท่อำงเที่ยวตำามรอำยไปยังสถานที ่

ที่ปรากฏอำยู่ในภาพยนตำร์/ละคร โดยนักท่อำงเที่ยวจะอำอำกตำามรอำย

กวีหรือำนักประพันธ์ ตำัวละคร ฉากในเรื่อำง วิถีชีวิตำขอำงตำัวละคร 

ในเนือ้ำเรือ่ำง สถานทีท่่อำงเทีย่วหลายแหง่จงึมท้ัีงนกัทอ่ำงเทีย่วตำามรอำย

วรรณกรรมและนักท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์/ละคร

 อำย่างไรกต็ำาม การดดัแปลงวรรณกรรมเพือ่ำการทอ่ำงเทีย่ว

ตำ้อำงคำนึงถึงการบริหารจัดการท่อำงเที่ยวอำันเป็นเรื่อำงที่เกี่ยวข้อำงกับ

พฤตำิกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งลำพังเพียงแค่เนื้อำหาขอำง

วรรณกรรมอำย่างเดียวยังไม่เพียงพอำ ดังนั้นจำเป็นตำ้อำงใช้วิธีการ 

ทางด้านการตำลาดและการสือ่ำสารให้เหมาะสมกับพฤติำกรรมผูบ้ริโภค

ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอำย่างยิ่งต้ำอำงทำความเข้าใจในอำงค์ประกอำบ

ขอำงเรื่อำงเล่า คือำ โครงเรื่อำง กลวิธีการเล่าเรื่อำง ตำัวละคร ฉาก และ

แนวคิด (อำิราวดี  ไตำลังคะ, 2543) และนำเอำาหลักการขอำงศิลปะ 

การเล่าเรื่อำงราว (storytelling) ที่ตำ้อำงเข้าใจเรื่อำง วิธีการสื่อำสาร  

และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ (สุภัทรา   

บุญปัญญโรจน์, 2563) ประเด็นที่สำคัญอีำกประการหน่ึงขอำง 

แหล่งท่อำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์ คอืำ ความยัง่ยืนขอำงแหล่งท่อำงเท่ียว 

เน่ือำงจากแหล่งท่อำงเท่ียวตำามรอำยภาพยนตำร์บางแห่งน้ันสามารถ

ดึงดูดนักท่อำงเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เพียงแค่ในระยะเวลาสั้น ๆ 

(Hoppen, Brown, & Fyall, 2014; Watson, 2006) โดยเฉพาะ

แหล่งท่อำงเที่ยวที่ได้รับความนิยมเฉพาะเมื่อำละคร/ภาพยนตำร์นั้น ๆ  

อำอำกฉาย เช่น ในปี พ.ศ. 2561 บริเวณอำุทยานประวัตำิศาสตำร์

พระนครศรีอำยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายละครเรื่อำง “บุพเพสันนิวาส” 

มีนักท่อำงเที่ยวตำามรอำยละครไปเที่ยวชมสถานที่เป็นจำนวนมาก  

แตำ่ในปัจจุบันนักท่อำงเที่ยวที่ตำามรอำยละครได้ลดลงอำย่างเห็นได้ชัด  

แตำ่ในขณะที่แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์บางแห่ง เช่น  

แหล่งท่อำงเที่ยวหลายแห่งในสหราชอำาณาจักรเป็นแหล่งท่อำงเที่ยว

ตำามรอำยภาพยนตำร์ที่มีชื่อำเสียงในระดับโลก ทั้งบ้านเชคสเปียร์  
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สถานที่ถ่ายทำภาพยนตำร์แฮรี่ พ็อำตำเตำอำร์ เป็นแหล่งท่อำงเที่ยวท่ีม ี

นักท่อำงเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมอำย่างสม่ำเสมอำ แหล่งท่อำงเที่ยว 

เหลา่นีย้งัถกูนำไประบไุวใ้นหนงัสอืำนำเทีย่ว แผนทีท่างหลวง และนำ

มาทำเป็นขอำงที่ระลึก ซึ่งนักท่อำงเที่ยวสามารถหาซื้อำเป็นขอำงฝาก

ขอำงที่ระลึกได้ (Herbert, 2001; Watson, 2006) จากข้อำมูล 

ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านการจัดการขอำงแหล่งท่อำงเที่ยว

ตำามรอำยภาพยนตำร์ที่จำเป็นตำ้อำงได้รับการแก้ไขอำย่างเร่งด่วนเพื่อำให้

สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งท่อำงเที่ยว

 ทั้งนี้ นักวิชาการหลายท่าน (Bidaki & Hosseini, 2014; 

Driscoll, 2018; Young, 2015) ได้เสนอำแนวทางในการพัฒนา 

แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์โดยเห็นว่า ผู้นำในพื้นที่ ได้แก่ 

เจา้หน้าทีภ่าครัฐและประชาชนท้อำงถิน่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

แหล่งท่อำงเที่ยวเนื่อำงจากเป็นเจ้าขอำงพื้นท่ี เช่นเดียวกันกับ 

ความคิดเห็นขอำง Bass and Avolio (1994) ที่กล่าวถึงความสำคัญ

ขอำงผูน้ำทีม่ตีำอ่ำการดำเนนิงานใหป้ระสบความสำเรจ็ โดยผูน้ำมสีว่น

เกี่ยวข้อำงกับแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ทั้งทางตำรงและ 

ทางอ้ำอำม เนือ่ำงจากเป็นผูพั้ฒนาแหล่งท่อำงเทีย่วและสร้างประสบการณ์ 

การท่อำงเที่ยวเพื่อำตำอำบสนอำงต่ำอำความต้ำอำงการขอำงนักท่อำงเที่ยว  

ซึง่แนวทางหนึง่ในการพฒันาแหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรค์อืำ 

การนำคุณค่าขอำงวรรณกรรมหรือำจุดเดน่ขอำงภาพยนตำร์/ละครมาใช้

ในการดึงดูดนักท่อำงเท่ียว (Hoppen, Brown, & Fyall, 2014)  

โดยเฉพาะอำย่างยิ่งวรรณกรรมที่ถูกนำเสนอำผ่านภาพยนตำร์/ละคร

จะเปน็ทีรู่จ้กัและสามารถจูงใจนกัท่อำงเทีย่วให้มายงัแหลง่ทอ่ำงเทีย่ว

ได้เป็นอำย่างด ีเนือ่ำงจากความประทับใจทีมี่ต่ำอำภาพยนตำร์/ละครนัน้ ๆ  

(Juškelyte, 2016) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงได้ศึกษาวรรณกรรม

ที่ถูกนำเสนอำผ่านภาพยนตำร์/ละคร และมีลักษณะสอำดคล้อำงกับ

ประเภทขอำงแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ตำามแนวคิดขอำง 

Bidaki และ Hosseini (2014) ในการศึกษาถึงแรงบันดาลใจจาก

คุณค่าขอำงวรรณกรรมในการพัฒนาแหล่งท่อำงเท่ียวตำามรอำย

ภาพยนตำร์จากมมุมอำงขอำงผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ำงในการพฒันาแหลง่ทอ่ำงเทีย่ว

ตำามรอำยภาพยนตำร์จากวรรณกรรม ผลที่ได้จากการศึกษาจะทำให้

ทราบถึงแนวทางการนำวรรณกรรมที่ถูกนำเสนอำผ่านภาพยนตำร์/

ละครมาใช้ในการพฒันาแหล่งท่อำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร ์ตำลอำดจน 

การเชื่อำมโยงกับวรรณกรรมกับแหล่งท่อำงเที่ยวเพื่อำนำเสนอำ

ประสบการณ์การท่อำงเที่ยวให้นักท่อำงเที่ยวได้อำย่างเหมาะสม

วัตถุุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อำศึกษาแรงบันดาลใจจากคุณค่าขอำงวรรณกรรม 

ในการพัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ 

 2. เพือ่ำเสนอำแนวทางการพฒันาแหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำย

ภาพยนตำร์ด้วยแรงบันดาลใจจากคุณค่าขอำงวรรณกรรม 

วิธีดำเนินการวิจัย
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) สอำบถามผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อำงกับการพัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์  

3 ประเภท ตำามแนวคิดขอำง Bidaki และ Hosseini (2014) ได้แก่ 

แหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรซ์ึง่เปน็สถานทีจ่รงิ (Real place) 

หมายถึง สถานที่ที่ มีความสัมพันธ์กับชีวิตำขอำงนักเขียน คือำ 

“อำนุสาวรีย์สุนทรภู่” ตำำบลซากพง อำำเภอำแกลง จังหวัดระยอำง ที่

เป็นสถานที่ที่สุนทรภู่เคยใช้ชีวิตำอำยู่ และเป็นสถานที่ที่ปรากฏอำยู่ใน

วรรณกรรมและละครเรือ่ำง “พระอำภยัมณ”ี แหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำย

ภาพยนตำร์ที่อำยู่ในนวนิยาย (Fictional place) ) คือำ “ตำลาดร้อำยปี

ชมุแสง” ตำำบลชมุแสง อำำเภอำชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์จากละคร

เรือ่ำง “กรงกรรม” และแหล่งท่อำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์ทีถ่กูสร้างขึน้ 

(Built place) คือำ “ตำลาดไทยย้อำนยุคบ้านระจัน” ตำำบลบางระจัน 

อำำเภอำบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากละครเรื่อำง “บางระจัน” ที่มี

ความเชื่อำมโยงกับวีรกรรมขอำงชาวบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

 ผู้ให้ข้อำมูลหลัก (Key Informant) ในการศึกษา ได้แก่  

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนท้อำงถิ่น ได้ใช้วิธีการสุ่มตัำวอำย่าง 

แบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ในการ

คดัเลือำกกลุม่ตัำวอำย่าง โดยเจา้หน้าทีห่น่วยงานภาครัฐใชก้ารคัดเลือำก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) คือำ เป็นผู้มีบทบาทในการ

พฒันาแหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรใ์นพืน้ท่ีท้ังในสว่นนโยบาย

และ/หรือำส่วนปฏิบัตำิ จำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐพื้นท่ีละ  

4 คน รวม 12 คน สำหรับประชาชนในพื้นที่มีเกณฑ์ในการคัดเลือำก 

คือำ เป็นผู้ที่อำาศัยอำยู่ในบริเวณแหล่งท่อำงเที่ยวอำย่างน้อำย 5 ปี อำยู่ใน

รศัม ี5 กโิลเมตำรจากแหล่งท่อำงเทีย่ว และเป็นผูเ้กีย่วข้อำง/ไม่เกีย่วข้อำง 

กบัอำตุำสาหกรรมการทอ่ำงเทีย่ว เนือ่ำงจากจะมคีวามเขา้ใจในลกัษณะ

การท่อำงเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำย่างชัดเจน (Jurowski & Gursoy, 

2004) จำนวนกลุ่มตัำวอำยา่งขอำงประชาชนในแต่ำละพืน้ทีข้่อำมลูอำิม่ตัำว

จากการสัมภาษณ์พื้นที่ละ 10 คน รวม 30 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน 

 ในการเกบ็ขอ้ำมลูนัน้ไดป้ระสานไปยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ำง

เพือ่ำขอำเขา้สมัภาษณ์ผูม้สีว่นรับผดิชอำบในการพัฒนาแหล่งทอ่ำงเทีย่ว

ตำามรอำยภาพยนตำร์ทางโทรศัพท์และส่งหนังสือำนัดหมายอำย่าง 

เป็นทางการเพื่อำสัมภาษณ์ ระยะเวลาสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ  

45 นาที - 1 ชั่วโมง โดยมีการบันทึกข้อำมูลด้วยการบันทึกเสียงและ

จดบนัทกึเพือ่ำเกบ็ประเดน็สำคัญตำา่ง ๆ   หลังจากสิน้สดุการสมัภาษณ์

แล้วได้ขอำให้กลุ่มตำัวอำย่างแนะนำเจ้าหน้าที่/คนในชุมชนที่เกี่ยวข้อำง

กับแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์คนตำ่อำไป วิธีดังกล่าวเป็นการ

คัดเลือำกผู้ให้ข้อำมูลหลักท่ีเรียกว่า การเลือำกตัำวอำย่างแบบลูกโซ่ 

(Snowball Sampling) สำหรับการวิเคราะห์ข้อำมูลได้ใช้วิธีการ

ตำีความ (Interpretation) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โดยการจำแนก

ชนิดข้อำมูล (Typologies Analysis) เป็นการวิเคราะห์และหาความ
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สัมพันธ์ขอำง วลี คำ และประโยคท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และใช้ 

การวิเคราะห์เชิงเนื้อำหา (Content Analysis) ในการเรียบเรียง  

จัดกลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอำธิบายด้วยเทคนิคเชิงพรรณนา

เป็นลำดับต่ำอำไปเพื่อำตำอำบวัตำถุประสงค์การวิจัย และได้ก�าหนดรหัส 

Gov ให้กับเจ้าหน้าทีภ่าครฐั และรหัส LR ให้กับประชาชนในท้อำงถิน่

ผลการวิจัย
	 วัตถุุประสงค์ที่	1

 จากการวิเคราะห์แรงบันดาลใจขอำงเจา้หน้าทีภ่าครัฐและ

ประชาชนในพื้นที่ตำ่อำการพัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์

จากแรงบันดาลใจขอำงคุณค่าวรรณกรรม พบว่า แรงบันดาลใจที่ได้

จากวรรณกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่อำงเท่ียวตำามรอำย

ภาพยนตำร์ทั้งสามประเภทสามารถแบ่งอำอำกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  

1) การสร้างอำัตำลักษณ์ให้กับพื้นที่ 2) การสร้างสภาพแวดล้อำม 

การเรียนรู้ 3) การสร้างสิ่งดึงดูด (ธีม) 4) การสร้างแรงบันดาลใจ 

และ 5) การนำเสนอำประสบการณ์การท่อำงเที่ยวที่สอำดคล้อำงกับ

จินตำนาการ มีรายละเอำียดดังนี้

 การสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื�นที่ หมายถึง การนำขอำงดี 

ในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตำภัณฑ์การท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ 

โดยพิจารณาจากประเภทขอำงแหล่งท่อำงเท่ียวว่ามีจุดเด่นอำะไร 

ทีส่ามารถนำมาเปน็จดุขายใหก้บัแหลง่ทอ่ำงเท่ียวตำามรอำยภาพยนตำร์ 

จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่เป็นจุดเด่นขอำงพื้นที่ที่นิยมนำมาใช้ 

ในการดึงดดูนกัทอ่ำงเทีย่ว ได้แก ่ตำวับคุคล กลุม่บุคคล ตำวัละคร หรือำ

ตำวัสถานทีท่่อำงเทีย่วทีมี่ความสำคัญทีอ่ำาจเชือ่ำมโยงกับตำวัผูป้ระพันธ์/

ตำัวละครเอำกหรือำตำัวละครสำคัญในเรื่อำง วัฒนธรรม วิถีชีวิตำ และ

ขนบประเพณีตำ่าง ๆ ดังคำสัมภาษณ์

	 “ในการประชาสััมพัันธ์์สัถานที่่�ให้้เป็นที่่�ร้้จัักนั�น	 ใช้ที่่าน

สัุนที่รภู่้่เป็นจัุดขายของสัถานที่่�น่�	 เพัราะที่่านสัุนที่รภู่้่เป็นที่่�ร้้จัักกัน

ที่ั�วไปของคนไที่ย”	(Gov01)	

	 “ติิดป้ายติรอกเรณู้	 ติลาดร้อยปี	ฟื้้�นฟื้้ให้้เป็นติลาดจัริง”	

(LR014)

	 “ได้สัร้างความประทัี่บใจั	พึังพัอใจัในความย้อนยุคและอิน

ไปกบัพั้�นที่่�	ไดเ้ห้็นการแสัดงที่่�ที่ำให้้ภู่้มใิจักบัความกล้าของว่รชนที่ั�ง	

11	คน***	มก่ารสัร้างโรงภู่าพัยนติร์	ฉายเร้�องบางระจันั	มพิ่ัพัธิ์ภัู่ณูฑ์์	

เอาของเก่ามาให้้ด้”	(LR021)

 ซึ่งนอำกจากการนำชีวประวัตำิท่ีเน้นในจุดเด่นด้านตำ่าง ๆ 

ขอำงบุคคลมาใช้ในการสร้างอำัตำลักษณ์ให้กับพื้นที่แล้ว ยังได้นำเอำา

เหตำกุารณ์/ส่ิงทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีม่าใชใ้นการสร้างแหล่งทอ่ำงเทีย่วให้มี

ความแตำกตำ่างจากพื้นท่ีอำื่น ใช้แนวทางการจัดไปสถานท่ีหรือำแหล่ง

ที่ เกิดเหตำุการณ์และความประทับใจ โดยการจัดการให้เป็น

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรม อำนุสรณ์สถาน ท่ีอำยู่อำาศัย สามารถติำดตำาม

การดำเนินชีวิตำขอำงนักเขียน สถานท่ี เหตำุการณ์ กลายเป็นธุรกิจ 

การท่อำงเที่ยวทางวัฒนธรรมอำีกอำย่างหนึ่งในเชิงมานุษยวิทยา

 “สัถานที่่�ในเขติพั้�นที่่�ที่่�ด้แลไม่ได้สัร้างจัากจัินตินาการ 

ในเร้�องราว	 แติ่สัร้างเพั้�อเชิดช้บุคคลที่่�ม่ช่วิติจัริง	 บุคคลที่่�เอกอรรค

ในเร้�องกาพัย์กลอน	 โคลง	 กว่	 นิที่านคำกลอน	 ซึ่ึ�งเป็นการบอกว่า 

ไมว่า่จัะชาติใิด	ภู่าษาไห้น	โดยเฉพัาะชาติไิที่ย	กาพัยก์ลอน	โคลง	กว่	

ดนติร่	 เป็นสััญลักษณู์ร่วมที่างวัฒนธ์รรมเชิงสัากล	 ดังคำกล่าวท่ี่�ว่า	

‘ชนใดไม่ม่ดนติร่กาล	ในสัันดานเป็นคนชอบกลนัก’”	(Gov04)	

	 “แห้ล่งที่่องเที่่�ยวน่�สัามารถสัร้างแรงบันดาลใจัให้้ 

นักที่่องเที่่�ยวในเร้�องของการนึกถึงว่รชน	 พัระอาจัารย์ธ์รรมโชติ	ิ 

และความสัามัคค่	 การไม่ยอมแพ้ัติ่อสิั�งต่ิาง	 ๆ	 คนมาด้ก็ได้กำลังใจั

กลับไป”	(Gov011)

	 “ที่่�น่�เป็นสัถานที่่�จัริงที่างประวัติิศาสัติร์	 ม่จุัดขายในเร้�อง

พัิพัิธ์ภู่ัณูฑ์์	 อนุสัรณู์สัถาน	 และบ่อน�ำศักดิ�สัิที่ธ์ิ�ที่่�ผู้้้คนยังม่ความ

ศรัที่ธ์าเช้�อถ้อ	ให้้นักที่่องเที่่�ยวได้มาสััมผู้ัสั”	(LR028)

 การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีความเก่ียวข้อำง 

กับอัำตำลักษณ์ขอำงพื้นที่ คือำ จาก “อัำตำลักษณ์” ที่นำมาเป็นจุดขาย

ขอำงแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์นั้น นำมาซึ่ง “การเรียนรู้” 

ที่นักท่อำงเที่ยวสามารถเก็บเกี่ยว รับรู้ ได้จากสิ่งที่แหล่งท่อำงเท่ียว

เตำรียมไว้ให้ เช่น “อำนุสาวรีย์สุนทรภู่” อำำเภอำแกลง จังหวัดระยอำง 

ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับการเรียนรู้เรื่อำงราวทางประวัตำิศาสตำร์ และ

วฒันธรรม วถิชีวีติำ จงึได้นำเรือ่ำงราวทางประวตัำศิาสตำร์ขอำง “สนุทรภู”่ 

ที่เดินทางทางเรือำมาเยี่ยมบิดาที่บวชเป็นพระอำยู่ที่อำำเภอำแกลง  

ดังปรากฏใน “นิราศเมือำงแกลง” และ “หาดทรายแก้ว” เกาะเสม็ด 

จังหวัดระยอำง ซึ่งเชื่อำกันว่าเป็นฉากหนึ่งขอำงเรื่อำงราวที่เกิดขึ้นใน 

“พระอำภัยมณี” วรรณกรรมช้ินเอำกขอำงท่านที่ทำให้ได้รับรางวัล 

“ศิลปนิเอำกขอำงโลก” จากอำงคก์รยูเนสโก มาใชใ้นการกระตุ้ำนใหเ้กดิ

การเรียนรู้ในพื้นที่ผ่านสถานที่ที่บุคคลที่มีชื่อำเสียงได้อำยู่อำาศัยจริง

และการแสดงชีวประวัตำิผ่านสิ่งขอำง ดังตำัวอำย่าง

	 “เราม่ห้้องที่่�นำเสันอช่วประวัติิของสัุนที่รภู่้่	 คนที่่�มาก็จัะ

ได้เร่ยนร้้ช่วิติของที่่านทีุ่กแง่มุม	 เพัราะเราถ้อว่าเป็นเม้องติ้นกำเนิด	

ใครอยากได้ความร้้เก่�ยวกับที่่านเร้�องอะไรก็มาที่่�น่�ได้เลย”	(Gov02)

	 “คนที่่�มาด้จัะได้ร้้จัักตัิวละครในวรรณูกรรม	 เร้�อง 

พัระอภัู่ยมณู่	 ของสุันที่รภู่้่ชัดเจันขึ�น	 และได้ร้้ประวัติิของท่ี่าน 

มากขึ�น”	(Gov03)

 นอำกจากนี้ แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์มีบทบาท

ในการกระตำุน้ให้เกิดการเรยีนรู ้โดยแหล่งท่อำงเทีย่วสามารถจัดเตำรียม 

ในรูปแบบตำ่าง ๆ เช่น จัดมุมถ่ายรูป การจำลอำงสถานที่ จัดทำห้อำง

นิทรรศการเพื่อำการสืบค้น/เรียนรู้ การสร้างรูปปั�นตำัวละครและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อำงกับเรื่อำงราวขอำงบุคคล เหตำุการณ์ ผู้มาเยี่ยมชม

ได้รับการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตำ และขนบประเพณีตำ่าง ๆ ผ่าน

การจำลอำงสถานทีใ่ห้เหมอืำนกับสถานการณ์ในอำดีตำชุมชน เชน่ ตำลาด

ย้อำนยุคบ้านระจัน ซ่ึงถ่ายทอำดเรื่อำงราวทางประวัตำิศาสตำร์ท่ีดึง 
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นกัทอ่ำงเทีย่วกลบัสูเ่หตำกุารณใ์นอำดีตำ ชว่ยกระตำุน้ใหเ้กดิความรกัชาตำิ 

ปลุกเร้าสำนึกรักถิ่นเกิด และส่งเสริมความสามัคคี

 “เราก็ใช้เห้ตุิการณ์ูในอด่ติมานำเสันอ	 อย่างติลาดน่�ก็จัะ

เนน้ที่่�เสันห่้ค์ำพัด้	คำที่่�ใชพ้ัด้ในสัมยักอ่น	เชน่	ขอบน�ำใจั	สัวสััดข่อรบั	

ม่การเคาะไม้	เม้�อม่นักที่่องเที่่�ยวเข้ามาเพั้�อให้้ร้านค้าเติร่ยมติัว	และ

เพั้�อเป็นการขอบคุณูนักที่่องเที่่�ยวที่่�มาเย้อน”	(Gov09)	

	 “สัะที่้อนวิถ่ช่วิติชุมชนชาวบ้าน	พั้�นที่่�จัริง	ม่ความเป็นมา

ที่่�เป็นจัริง	 ชาวบ้านเป็นกันเอง	 ที่ำการค้าขายเอง	 ได้เร่ยนร้้

ประวตัิศิาสัติร	์และอยากให้ม้าเที่่�ยวมาดส้ัถานที่่�จัรงิ...เรามบ่รรยาย

ให้้ความร้้	พัาชม	พัาที่ัวร์”	(LR021)

	 “ประที่ับใจัท่ี่�เค้าที่ำละครอิงประวัติิศาสัติร์ที่่�จัะสัร้าง 

ความร้้	 ความติระห้นักร้้ของเด็กและเยาวชนท่ี่�จัะห้วงแห้นและรัก

แผู้่นดินเกิดเห้ม้อนบรรพับุรุษและช่วยกันด้แลรักษาแห้ล่ง

ประวัติิศาสัติร์ติ่อไป”	(LR022)

 การสร้างสิง่ดงึดดู	(ธมี) หมายถึง การสร้างแหล่งท่อำงเทีย่ว 

ตำามรอำยภาพยนตำร์ให้มีจุดดึงดูดนักท่อำงเที่ยว โดยใช้โครงเรื่อำง  

แกน่เร่ือำง หรอืำเนือ้ำหาขอำงภาพยนตำร/์ละครทีจ่ะพาผูช้มไปทอ่ำงเทีย่ว

ในส่วนต่ำาง ๆ  ขอำงโลกซึง่อำยูใ่นจินตำนาการเพือ่ำหลีกหนีความเป็นจริง

และได้ซึมซับถึงเรื่อำงราวที่ถูกนำเสนอำ

 “ละครเร้�องน่�พัอเริ�มฉายกม็ค่นออกมาถามห้าบา้นแมย่อ้ย	

/ติลาดเก่า/วิถ่ช่วิติแบบเดิม	 ๆ...ที่างเที่ศบาลจัึงห้าโลเคชั�นที่่�

คล้ายคลึงกับละครมาจัำลองเพั้�อให้้นักท่ี่องเที่่�ยวได้ถ่ายภู่าพั 

ประที่ับใจัเสัม้อนจัริงในละคร”	(Gov06)

	 “เราก็ใช้เห้ตุิการณ์ูในอด่ติมานำเสันอ	 อย่างติลาดน่�ก็จัะ

เนน้ที่่�เสันห่้ค์ำพัด้	คำที่่�ใชพ้ัด้ในสัมยักอ่น	เชน่	ขอบน�ำใจั	สัวสััดข่อรบั	

ม่การเคาะไม้	เม้�อม่นักที่่องเที่่�ยวเข้ามาเพั้�อให้้ร้านค้าเติร่ยมติัว	และ

เพั้�อเป็นการขอบคุณูนักที่่องเที่่�ยวที่่�มาเย้อน”	(Gov09)	

	 “เราสัะท้ี่อนวิถ่ช่วิติชุมชนชาวบ้าน	 พ้ั�นที่่�จัริง	 ม่ความ 

เปน็มาที่่�เป็นจัรงิ	ชาวบ้านเปน็กันเอง	ที่ำการค้าขายเอง	นักที่อ่งเที่่�ยว

มาเห้็นก็ชอบใจั	บอกว่าไม่เห้ม้อนที่่�อ้�น”	(LR021)

 การสรา้งแรงบนัดาลใจ หมายถึง การสร้างแรงกระตำุน้ให้

นักท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์อำอำกค้นหาความหมายและความ

ท้าทายในเรื่อำงที่ตำนสนใจ แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์แตำ่ละ

ประเภทซึ่งมีจุดขาย หรือำ “อำัตำลักษณ์” ที่โดดเด่นและจัดเตำรียม 

“ความรู้” ให้นักท่อำงเที่ยวได้ “เรียนรู้ เก็บเกี่ยว รับรู้” โดยแหล่ง

ทอ่ำงเทีย่วสามารถนำเสนอำเรือ่ำงราว ชวีประวตัำ ิหรอืำเหตำกุารณท์ีช่ว่ย

กระตำุ้นให้เกิดความคิดการกระทำ เช่น แหล่งท่อำงเท่ียวตำามรอำย

ภาพยนตำร์ซึ่งเป็นสถานที่จริง: “อำนุสาวรีย์สุนทรภู่” อำำเภอำแกลง 

จังหวัดระยอำง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือำนในเรื่อำงมุมมอำง 

ด้านการงาน/อำาชีพ ด้านความเชื่อำความศรัทธาตำ่อำตำัวบุคคล รวมถึง

ความซาบซึ้งในคุณค่าขอำงวรรณกรรม ดังคำสัมภาษณ์

 “แห้ล่งที่่องเที่่�ยวน่�สัามารถสัร้างแรงบันดาลใจัเร้�อง 

อยากเปน็นกัประพันัธ์์ให้ก้บันกัที่อ่งเที่่�ยวได้	เพัราะคนที่่�มาดจ้ัะเห้น็

ถงึความพัยายามของสุันที่รภู่้่ที่่�ไม่ที่อ้ถอย	มช่่วงที่่�ติกอับ	มช่่วงรุง่เรอ้ง	

แติ่ถ้าเราเป็นคนจัริงแล้วมันก็ติ้องม่วันที่่�เป็นของเรา”	(Gov01)	

	 “เป็นแรงบันดาลใจัเพั้�อค้นคว้าศึกษาช่วประวัติิและ 

ผู้ลงานของที่่านสัุนที่รภู่้่	 ก็จัะเห้็นความพัยายามของที่่าน	 เราก็

สัามารถเอามาเป็นแบบอย่างในการที่ำงานของเราได้”	(LR01)

 รวมทั้งผู้ที่มาเยี่ยมชม “ตำลาดไทยย้อำนยุคบ้านระจัน” 

อำำเภอำบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตำ 

และขนบประเพณีตำ่าง ๆ ผ่านการจำลอำงสถานที่ให้เหมือำนกับ

สถานการณ์ในอำดีตำชุมชน ถ่ายทอำดเรื่อำงราวทางประวัตำิศาสตำร์ที่ดึง

นกัทอ่ำงเทีย่วกลบัสู่เหตำกุารณใ์นอำดีตำ ชว่ยกระตำุน้ใหเ้กดิความรกัชาตำิ 

ปลุกเร้าสำนึกรักถิ่นเกิด และส่งเสริมความสามัคคี 

 “แห้ล่งที่่องเที่่�ยวน่�สัามารถสัร้างแรงบันดาลใจั	 เร้�อง 

ความรักชาติิ	ศาสันา	พัระมห้ากษัติริย์	สั่งเสัริมความสัามัคค่ให้้กับ

นักที่่องเที่่�ยวได้”	(Gov09)	

	 “แห้ล่งที่่องเที่่�ยวน่�สัามารถสัร้างแรงบันดาลใจั	 เร้�อง 

การติระห้นักเห็้นความสัำคัญของประวัติิศาสัติร์และความพัอเพั่ยง

ติามวิถ่ชุมชน”	(LR023)

	 “แห้ลง่ที่อ่งเที่่�ยวน่�สัามารถสัรา้งแรงบนัดาลใจัในเร้�องของ

ความสัามัคค	่การปกบ้านป้องเมอ้งให้กั้บนักท่ี่องเที่่�ยวได้”	(LR025)

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตำัวอำย่างยังพบว่า วรรณกรรม

สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่อำงเที่ยวในหลากหลายด้าน 

รวมทั้งความต้ำอำงการรักษาวิถีชุมชน เช่นเดียวกับแหล่งท่อำงเที่ยว 

ตำามรอำยภาพยนตำร์ที่อำยู่ในนวนิยาย (Fictional place): “ตำลาด 

ร้อำยปีชุมแสง” อำำเภอำชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีความเด่นชัด 

ในเรือ่ำงวถิกีารดำเนนิชวีติำแบบเรยีบงา่ยเชน่ทีป่รากฏในละคร นำมา

ซ่ึงแรงบนัดาลใจในเรือ่ำงขอำงความต้ำอำงการรกัษาวถิชุีมชน เอำกลักษณ์

ขอำงชุมชน 

 “ละคร/ภู่าพัยนติร์ที่ำให้้คนร้้จััก	พั้�นถิ�น	 วิถ่ช่วิติของชาว

ชุมแสัง	 จุัดเด่น	 ค้อ	 ติลาดชุมแสัง	 ที่่�ม่ความเป็นเอกลักษณ์ูของ 

ติึกรามบ้านช่อง	ที่่�ยังคงความเก่าแก่โบราณู	นักที่่องเที่่�ยวห้ลายคน

ก็พั้ดเห้ม้อนกันว่าอยากรักษาชุมชนติัวเองให้้เห้ม้อนกับชุมแสัง	 เรา

ก็ด่ใจั”	(Gov06)	

	 “นกัที่อ่งเที่่�ยวบอกวา่มาดแ้ลว้กอ็ยากกลบัไปเปล่�ยนแปลง

ปรับปรุงบ้านให้้เป็นที่่�น่าอนุรักษ์	 และเห้็นในความร่วมแรงร่วมใจั	

สัามัคค่ในการพััฒนาแห้ล่งที่่องเที่่�ยวที่่�ธ์รรมดาให้้ด่ขึ�น”	(LR020)

 การนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สอดคล้อง 

กับจินตนาการ เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้อำงในแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำย

ภาพยนตำร์จะตำ้อำงเข้าใจถึงความตำ้อำงการที่กำหนดโดยทุนทาง

วัฒนธรรมขอำงนักท่อำงเที่ยว กล่าวคือำ ผู้เกี่ยวข้อำงต้ำอำงรับรู้ว่า 

แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์นั้นจะสามารถตำอำบสนอำงตำ่อำ

จนิตำนาการขอำงนกัท่อำงเทีย่วได้ทัง้ในด้านลกัษณะเด่นตำามวรรณกรรม 
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และนำเสนอำชีวิตำขอำงผู้ประพันธ์ให้เห็นเป็นรูปธรรม เนื่อำงจาก 

นักท่อำงเที่ยวมักคาดหวังว่าจะได้มาเห็นสถานที่ที่ปรากฏอำยู่ใน

ภาพยนตำร์/ละคร ตำลอำดจนได้สัมผัสถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตำ และ

ขนบประเพณีตำ่าง ๆ ตำามท่ีเห็นจากภาพยนตำร์/ละคร เช่น ผู้ที ่

เดินทางมายังอำนุสาวรีย์สุนทรภู่ตำ้อำงการมาเห็นสถานที่ที่ปรากฏอำยู่

ในวรรณกรรม/ภาพยนตำร์/ละครเพื่อำตำอำบสนอำงต่ำอำจินตำนาการ 

ขอำงตำนในสมัยเยาว์วัย 

 “สัถานที่่�น่�สัามารถติอบสันองติ่อจิันตินาการของคนที่่� 

เคยอ่านเคยด้พัระอภู่ัยมณู่	 สัิ�งท่ี่�เราคิดว่ามันจัะเห้ม้อนของจัริงไห้ม	

และเที่่าที่่�เคยคุยกับนักที่่องเที่่�ยว	ห้ลายคนก็มาเพัราะอยากมาเห้็น

สัถานที่่�ที่่�เคยอ่านเคยด้ว่ามันเป็นอย่างที่่�บรรยายไว้ไห้ม	 บางคนก็

บอกว่าเห้ม้อนที่่�เข่ยน	 แติ่ก็อย่างว่าสัมัยน่�อะไร	 ๆ	 มันก็เปล่�ยนไป	

บางที่่มันก็ไม่เห้ม้อนซึ่ะท่ี่เด่ยว	 แติ่คนสั่วนให้ญ่ก็ประที่ับใจัที่่�ได้มา

เห้็นนางยักษ์	นางเง้อก”	(Gov02)

  ในขณะที ่“ตำลาดไทยยอ้ำนยคุบา้นระจนั” อำำเภอำบางระจนั 

จังหวัดสิงห์บุรี แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ที่ถูกสร้างขึ้น 

ได้ตำอำบสนอำงตำ่อำจินตำนาการขอำงนักท่อำงเท่ียวในเรื่อำงที่เกี่ยวกับ 

การได้มาเห็นสถานที่ที่เป็นเหตำุการณ์จริงในประวัตำิศาสตำร์ สถานที่

ที่บุคคลสำคัญในประวัตำิศาสตำร์มีชีวิตำอำยู่ เนื่อำงจากตำลาดแห่งนี ้

ถกูสร้างขึน้ในบรเิวณวดัโพธิเ์ก้าต้ำน ซ่ึงเป็นวัดทีพ่ระอำาจารย์ธรรมโชตำิ 

เลือำกเป็นทำเลที่ตำั้งค่าย โดยรวบรวมชาวบ้านและบรรดาศิษย์ 

ช่วยกันสร้างค่ายขึ้นและเป็นท่ียึดเหน่ียวแห่งวีรชนชาวบ้าน

บางระจัน อำันเป็นสาเหตำุหนึ่งที่นักท่อำงเที่ยวตำ้อำงการมาเห็นสถานที่

ที่เกิดขึ้นจริง 

 “อ่กอย่างที่่�ถ้อว่าเป็นสัิ�งศักดิ�สัิที่ธ์์ของที่่�น่�ค้อ	 สัระน�ำ

ศักดิ�สัิที่ธ์ิ�	อันน่�เป็นจัินตินาการของคนห้ร้อจัะเร่ยกว่าเป็นความเช้�อ	

ความศรัที่ธ์าที่่�ม่ติ่อพัระคร้ธ์รรมโชติิก็ได้	 ซึ่ึ�งถ้าด้ละครก็ม่พั้ดถึง 

เร้�องน่�	ดังนั�น	นักที่่องเที่่�ยวเองเวลามาก็จัะไปสัักการะวิห้ารพัระคร้	

และก็มาเอาน�ำกลับไปที่่�บ้าน”	(Gov011)	

	 “วรรณูกรรม	 (ละคร	 นวนิยาย)	 ม่ผู้ลต่ิอแห้ล่งที่่องเที่่�ยว	

เพัราะสัามารถโยงเขา้กับสัถานที่่�จัริงที่ำให้ค้นอยากมาดส้ัถานที่่�จัริง	

สันามรบในอด่ติ	ฉากห้ม้่บ้าน”	(LR023)

 เชน่เดยีวกบัในแหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรท์ีอ่ำยูใ่น

นวนิยาย: “ตำลาดร้อำยปีชุมแสง” อำำเภอำชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

ไดส้รา้งแหลง่ทอ่ำงเทีย่วทีต่ำอำบสนอำงตำอ่ำจนิตำนาการขอำงนกัทอ่ำงเทีย่ว

โดยนำเสนอำวิถีชีวิตำขอำงตำัวละครเด่นที่อำยู่ในนวนิยาย/ละคร และ 

ได้จำลอำงสถานที่ที่ปรากฏอำยู่ในละครให้นักท่อำงเท่ียวได้เห็นจริง 

เพราะนักท่อำงเที่ยวตำ้อำงการเห็นสถานที่ที่ตำัวละครใช้ชีวิตำ การได้มา

เยี่ยมชมบ้านขอำงตำัวละครทำให้นักท่อำงเที่ยวจินตำนาการถึงวิถีชีวิตำ

ขอำงตำัวละครที่ตำนชื่นชอำบและเพื่อำสนอำงตำอำบตำ่อำจินตำนาการขอำง 

นักท่อำงเที่ยว 

 “อันน่�ก็ติ้องชม	 อบติ.	 เลยที่่�จัำลองสัถานที่่�น่�ขึ�นมา	 

นักที่่องเที่่�ยวชอบมากที่่�ได้มาเห้็นสัถานที่่�เก่า	 ๆ	 ติามแบบในละคร	

ได้เห้็นความเป็นอย้่ของคนในสัมัยนั�น”	(LR011)	

	 “นักท่ี่องเที่่�ยวมาสัอบถามสัถานที่่�ถ่ายร้ปบ้านติามท่ี่�ม่ 

ในละคร	 อบติ.	 ก็ที่ำติามละคร	 เพัราะอยากให้้นักที่่องเท่ี่�ยวเห็้น 

ของจัริง”	(LR012)

	 “ละครม่ผู้ลติ่อความเช้�อ	ที่ำให้้นักที่่องเที่่�ยวอยากมาเห้็น

ความเป็นอย้่ที่่�เกิดขึ�นในละคร”	(LR014)

 จากข้อำมูลข้างตำ้นจะเห็นได้ว่า แรงบันดาลใจจากคุณค่า 

ขอำงวรรณกรรมส่งผลต่ำอำการสร้างแหล่งทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์

มหีลายด้าน ซึง่การนำอัำตำลักษณ์ขอำงพืน้ที ่เชน่ กวีหรือำนักประพันธ์/

ตำวัละครเอำกหรือำตำวัละครสำคัญในเรือ่ำง/สถานทีห่รือำฉากในวรรณกรรม 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตำ และขนบประเพณีตำ่าง ๆ ที่ปรากฏอำยู่ใน

ภาพยนตำร์/ละครจะสร้างความแตำกตำ่างให้กับแหล่งท่อำงเท่ียว 

นอำกจากน้ี การนำเสนอำแหล่งท่อำงเที่ยวต้ำอำงสามารถตำอำบสนอำง 

ตำ่อำจินตำนาการขอำงนักท่อำงเที่ยวตำามที่ปรากฏในภาพยนตำร์/ละคร 

โดยตำ้อำงคำนึงถึงการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจที่นักท่อำงเที่ยว 

จะได้รับเมื่อำมาเยือำนแหล่งท่อำงเที่ยวจะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับ

แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ได้

 วัตถุุประสงค์ที่	2

 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน 

ในแหล่งท่อำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์ พบว่า การพัฒนาการท่อำงเทีย่ว 

ตำามรอำยภาพยนตำร์ด้วยแรงบันดาลใจจากคุณค่าขอำงวรรณกรรม 

มีรูปแบบในการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้

 1.	 นำจดุเด่นของวรรณกรรมทีน่ำเสนอผา่นภาพยนตร/์

ละครมาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว เนื่อำงจาก

นักท่อำงเที่ยวตำ้อำงการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในละคร รวมทั้งไปสัมผัสกับ

บุคคลและผลงาน สถานที่ วิถีชีวิตำ สังคมประเพณี วัฒนธรรมขอำง

สถานที่นั้น ๆ ดังคำสัมภาษณ์ 

 “วรรณูกรรม	 (ละคร	 นวนิยาย)	 ม่ผู้ลต่ิอแห้ล่งที่่องเที่่�ยว

ค้อ	 ช่วยให้้เป็นที่่�ร้้จัักมากยิ�งขึ�น	 ม่ผู้้้คนมามากขึ�น	 กระจัายรายได้	

อย่างที่่�ก็นำจัุดเด่นของพัระอภู่ัยมณู่ม่ติัวละครที่่�คนไที่ยร้้จัักมาจััด

แสัดงเพั้�อดงึดด้คนที่่�เคยอ่านเคยดว้รรณูกรรมเร้�องน่�	ซึ่ึ�งของเราก็จัะ

ติ่างจัากที่่�อ้�นม่ที่่�น่�ที่่�เด่ยว”	(Gov01)	

	 “ทุี่กครั�งที่่�ได้อ่านนิยายเร้�องใด	 มักอยากเข้าไปสััมผู้ัสักับ

บุคคล	 สัถานที่่�	 กับวิถ่ช่วิติ	 สัังคมประเพัณู่	 วัฒนธ์รรมของสัถานที่่� 

นั�น	 ๆ	 เราก็ใช้แนวคิดน่�มาพััฒนาสัถานที่่�ให้้เป็นที่่�สันใจัของ 

นักที่่องเที่่�ยว”	(Gov04)

	 “ละครม่ผู้ล	 เพัราะเป็นเร้�องที่่�ท่ี่านประพัันธ์์	 พัอด้ละคร

แล้วมันเล่าไม่ละเอ่ยดเท่ี่าอ่านห้นังส้ัอก็ที่ำให้้คนสันใจัอยากอ่าน	 

เม้�ออ่านแล้วก็อยากมาเห้็นของจัริง	ร้ปป้�นของติัวละคร	ซึ่ึ�งที่่�น่�จัะม่

ร้ปป้�นของติัวละครพัระอภู่ัยมณู่”	(LR04)
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30 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

	 “คดิว่าแห้ล่งท่ี่องเที่่�ยวที่่�สัร้างจัากเร้�องจัรงิที่างประวตัิศิาสัติร์	

มันม่ความแติกติ่างจัากที่่�อ้�น	เพัราะเป็นเร้�องที่่�เกิดขึ�นจัริง” 

 2.	 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถุตอบสนองกับ

จินตนาการของนักท่องเท่ียว การท่อำงเท่ียวและวรรณกรรม 

มีการเชื่อำมโยงกันอำย่างชัดเจน และสถานท่ีท่ีปรากฏในวรรณกรรม

ทั้งในรูปแบบขอำงภาพยนตำร์และละครมีอำิทธิพลตำ่อำการเลือำก 

แหลง่ทอ่ำงเทีย่วขอำงนกัทอ่ำงเทีย่ว อำกีทัง้ยงัชว่ยในการประชาสมัพนัธ์

แหล่งท่อำงเที่ยวได้เป็นอำย่างดี โดยส่วนใหญ่นักท่อำงเที่ยวมายัง 

แหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์เพราะอำยากมาเห็นความเปน็อำยู่

ที่เกิดขึ้นในภาพยนตำร์/ละคร เพื่อำไปสัมผัสกับบุคคลและผลงาน 

สถานที่ วิถีชีวิตำ สังคมประเพณี วัฒนธรรมขอำงสถานที่นั้น ๆ ดังนั้น

แหล่งท่อำงเที่ยวจึงตำ้อำงปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อำตำอำบสนอำงตำ่อำความ

ตำ้อำงการขอำงนักท่อำงเท่ียว เช่น แหล่งท่อำงเท่ียวตำามรอำยภาพยนตำร์

หลายแห่งถกูเปลีย่นช่ือำตำามตัำวละคร ภาพยนตำร์ วรรณกรรม เป็นการ

เปลี่ยนแปลงชื่อำเมือำงหรือำช่ือำสถานท่ีเพื่อำเชื่อำมตำ่อำกับมรดกทาง

วรรณกรรม ดงัที ่“ตำลาดรอ้ำยปชีมุแสง” ตำำบลชมุแสง อำำเภอำชมุแสง 

จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งท่อำงเท่ียวตำามรอำยภาพยนตำร์ที่อำยู่ใน

นวนิยายนำมาใช้เพื่อำดึงดูดนักท่อำงเที่ยว

 “ติรอกเรณู้	 เดิมช้�อติรอกติลาดเย็น	 เปล่�ยนติามละคร”	

(LR08)	

	 “ติิดป้ายติรอกเรณู้	 ติลาดร้อยปี	ฟื้้�นฟื้้ให้้เป็นติลาดจัริง”	

(LR09)

 รวมทัง้การจัดจดุถา่ยรูปเพือ่ำดึงดดูลกูคา้หรือำนกัทอ่ำงเทีย่ว

ตำามกระแสการทอ่ำงเทีย่วเพือ่ำเชค็อำนิวา่ไปทีไ่หน สถานทีเ่ปน็อำยา่งไร 

เป็นการปักหมุดเพื่อำแสดงสถานที่

 “ม่การสัร้างตัิวละครติามวรรณูกรรมอย่างนางเง้อก	 

นางยักษ์เป็นจัุดถ่ายร้ป	 เป็นแรงดึงด้ดใจัให้้มาเที่่�ยว	 มาถ่ายร้ป 

เป็นที่่�ระลึก”	(LR03)

	 “คนชมุแสังม่การจัดัเติรย่มสัถานที่่�	จัดุถ่ายรป้	ม่ความพัร้อม	

ในการรับนักท่ี่องเที่่�ยว	สัมัยน่�กต็ิอ้งมนั่กท่ี่องเที่่�ยวจัะชอบมาก	ไดม้า

เห้็นของจัริง”	(LR014)

 การจัดกิจกรรมต่ำาง ๆ เพื่อำประชาสัมพันธ์สถานที่ เช่น  

จัดทัวร์ตำามรอำยภาพยนตำร์/ละคร จัดงานตำามเทศกาลตำ่าง ๆ 

 “ในการประชาสััมพัันธ์์สัถานท่ี่�ให้้เป็นท่ี่�ร้้จัักนั�นใช้ที่่าน

สันุที่รภู่้่เป็นจุัดขายของสัถานที่่�น่�	เราก็มง่านประเพัณูท่ี่่�สัอดคล้องกับ

สันุที่รภู่้	่เชน่	งานสันุที่รภู่้	่ห้รอ้งานอ้�นที่่�จัะใชธ้์ม่เปน็เร้�องราวรอบติวั

สัุนที่รภู่้่ในการจััดงานมันก็จัะแติกติ่างจัากที่่�อ้�น”	(Gov01)	

	 “เดินติามรอยสัถานที่่�ที่่องเที่่�ยว	 ไห้ว้เจั้าพั่อเจั้าแม่	 ติาม

รอยอาห้าร	ราดห้น้าเติาถ่านติาโก๊ะ	ข้าวติ้มกุ๊ย	จััดกรุ๊ปที่ัวร์บ้านแบ้	

มิสัแกรนด์นครสัวรรค์	พัาผู้้้บริห้ารมาเที่่�ยว”	(LR017) 

 3.	 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ 

แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวจำเป็นต้ำอำงอำาศัย 

ความร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในท้อำงถ่ิน และ

ส่ือำมวลชน โดยความร่วมมือำที่ตำ้อำงการมีหลายด้าน ทั้งในด้าน 

การเงิน อำงค์ความรู้ตำ่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ ดังคำสัมภาษณ์

 “ในนริาศเมอ้งแกลงกำห้นดจัดุที่่�สันุที่รภู่้ผู่้า่นได	้28	ห้มดุ

กว	่.......	ระยองจัะมส่ัถานที่่�เที่่�ยวเพัิ�มอก่	28	จุัด	ครอบคลุมที่ั�งจังัห้วัด	

เราก็ติ้องการสั้�อในการช่วยประชาสััมพัันธ์์ให้้เรา”	(Gov04)

	 “ม่การวางแผู้นร่วมกับผู้้้แต่ิงนวนิยายและผู้้้สัร้างติั�งแต่ิ

ละครออนแอร์ได้เพั่ยง	 2	 ติอน	 ที่างเราก็คุยกับผู้้้จััดเห้ม้อนกันว่า

ชุมแสังเป็นแบบไห้น	ก็อยากให้้นำเสันอในมุมมองด่	ๆ”	(Gov06)

	 “ม่แนวที่างพััฒนาร่วมกับอัมพัวาและชัยภู้่มิ	 ที่่�ม่การ 

แลกเปล่�ยนด้งานประชาสััมพัันธ์์ผู่้านเฟื้ซึ่บุ๊ค	 ร่วมกับห้น่วยงาน 

ภู่าครัฐที่่�นำดารานักแสัดงพัาแฟื้นคลับมาเที่่�ยว”	(Gov08)

 จะเห็นได้วา่ การพัฒนาแหล่งทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์

ประกอำบไปด้วยอำงค์ประกอำบทีส่ำคญัหลายด้านเพือ่ำให้แหล่งท่อำงเท่ียว 

สามารถดึงดูดและตำอำบสนอำงต่ำอำจินตำนาการขอำงนักท่อำงเท่ียวได้

อำย่างเหมาะสม

สรุปและอภิปรายผล
 วัตถุุประสงค์ที่	1 

 ในการพัฒนาแหล่งท่อำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์ด้วยแรง

บันดาลใจจากวรรณกรรม พบว่า วรรณกรรมมีแรงบันดาลต่ำอำการ

สร้างแหล่งท่อำงเที่ยวใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอัำตำลักษณ์ขอำงพื้นที ่ 

ด้านการเรียนรู้ ด้านการสร้างส่ิงดึงดูด (ธีม) ด้านแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างสรรค์ และด้านประสบการณ์การท่อำงเที่ยวที่สอำดคล้อำง

กบัจนิตำนาการ สำหรบัการสรา้งอำตัำลกัษณใ์หก้บัพืน้ท่ีนัน้เปน็การนำ

จุดเด่นขอำงชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตำภัณฑ์การท่อำงเท่ียว สำหรับ 

การศึกษานี้พบว่า แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ได้นำเอำา 

ตำัวบุคคล ตำัวละคร และเหตำุการณ์มาใช้ในการอำัตำลักษณ์ให้กับพื้นที่ 

เชน่ แหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรซ์ึง่เป็นสถานทีจ่รงินำจดุเดน่

ดา้นการประพนัธข์อำงบคุคลทีม่ชีือ่ำเสยีงอำยา่ง “สนุทรภู-่กวเีอำกโลก” 

มาสร้างอำัตำลักษณ์ให้กับพื้นที่ ส่วนแหล่งท่อำงเที่ยวท่ีถูกสร้างขึ้นนำ 

“กลุ่มบุคคล” ที่มีชื่อำเสียง คือำ พระอำาจารย์ธรรมโชตำิและวีรชน

ค่ายบางระจันทั้ง 11 คน ในขณะที่แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำย

ภาพยนตำร์ทีอ่ำยูใ่นนวนยิายใช ้“ตำวัละครฝ�ายด”ี สรา้งอำตัำลกัษณแ์ละ

ภาพลักษณ์เชิงบวก ซึ่งที่ Beeton (2016) ที่กล่าวว่า ในการสร้าง

จดุเด่นให้กบัสถานทีท่ีเ่ชือ่ำมโยงกับวรรณกรรม/ภาพยนตำร์/ละครนัน้

มักจะนำเอำา “บุคคล/ตำัวละคร”  ซึ่งมีบทบาทตำ่อำสถานที่ท่อำงเที่ยว

น้ัน ๆ หรือำตำำนานและเหตำุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาสร้างเป็น 

อำัตำลักษณ์ให้กับพื้นที่ เน่ือำงจากสามารถสร้างการจดจำให้กับพื้นที่ 

ได้เป็นอำย่างมาก 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

กุุณฑล  เพ็็ชรเสนา, ศิิริเพ็็ญ  ดาบเพ็ชร

31วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

 ทัง้นี ้การทีนั่กท่อำงเทีย่วสามารถเรยีนรูจ้ากแหล่งท่อำงเทีย่ว

ได้นั้นถือำได้ว่าเป็นคุณลักษณะสำคัญขอำงแหล่งท่อำงเท่ียวที่สามารถ

นำมาใช้ในการแข่งขันในอำุตำสาหกรรมการท่อำงเท่ียวได้ ดังที่  

Mansfield (2015) กล่าวว่า การเดินทางไปยังแหล่งท่อำงเท่ียว 

ตำามรอำยภาพยนตำร์สามารถทำให้นกัท่อำงเทีย่วเกิดการเรยีนระหว่าง/

อำยู่ในแหล่งท่อำงเที่ยวได้ นอำกจากนี้ แหล่งท่อำงเที่ยวสามารถเปลี่ยน

จากสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักไปสู่การเป็นที่รู้จัก (Scott, Baggio, &  

Cooper, 2008) แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์จึงมีบทบาท 

ในการกระตำุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้แตำอ่ำย่างไรกต็ำามจำเปน็ตำอ้ำงคำนงึถงึ

ความต้ำอำงการขอำงนักท่อำงเท่ียวตำามรอำยภาพยนตำร์แต่ำละกลุ่มด้วย 

เนื่อำงจากนักท่อำงเที่ยวแตำ่ละกลุ่มมีความแตำกตำ่างกันทั้งในเรื่อำงเพศ 

อำาย ุหรอืำจุดหมายในการทอ่ำงเทีย่ว ตำลอำดจนมคีา่นยิมและความเช่ือำ

ที่แตำกตำ่างกัน นักท่อำงเที่ยวในปัจจุบันจะมีทุนทางวัฒนธรรม 

ส่วนบุคคลสูงขึ้นจากเดิมเนื่อำงจากมีความรู้มากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็น

ตำ้อำงจัดกิจกรรมเพื่อำกระตำุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Agarwal 

& Shaw, 2018) สำหรับการศึกษานี้พบว่า แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำย

ภาพยนตำร์ได้จัดกิจกรรมกระตำุ้นการเรียนรู้ขอำงนักท่อำงเที่ยว 

หลายอำย่าง เช่น การจำลอำงสถานที่ จัดทำห้อำงนิทรรศการเพื่อำการ

สืบค้น/เรียนรู้ การสร้างรูปปั�นตำัวละครและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อำงกับ

เรื่อำงราวขอำงบุคคลและเหตำุการณ์

 อำย่างไรก็ตำาม แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์มีความ

แตำกต่ำางไปจากแหล่งท่อำงเที่ยวประเภทอำื่น เนื่อำงจากสิ่งดึงดูดที่มี 

ในแหล่งท่อำงเที่ยวเป็นตำัวแทนขอำงภาพยนตำร์/ละครซ่ึงเป็นเหตำุผล

สำคัญขอำงนักท่อำงเท่ียวในการเดินทางมาเยี่ยมชม Macionis  

(2004) อำธิบายว่า สิ่งดึงดูดสำคัญที่ทำให้นักท่อำงเที่ยวเดินทางไปยัง

แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ที่นอำกเหนือำจากความตำ้อำงการ

เห็นสถานที่ที่ปรากฏอำยู่ในละคร/ภาพยนตำร์แล้ว ยังตำ้อำงการเห็น 

การจำลอำงโครงเรื่อำง แก่นเรื่อำง หรือำเน้ือำหาขอำงภาพยนตำร์ที่จะพา

นกัทอ่ำงเทีย่วไปทอ่ำงเทีย่วในสว่นตำา่ง ๆ  ขอำงโลกซึง่อำยูใ่นจนิตำนาการ

เพื่อำหลีกหนีความเป็นจริงและได้ซึมซับถึงความโรแมนตำิกหรือำเรียก

อำีกอำย่างหนึ่งว่า ประสบการณ์ทดแทน (Vicarious experience) 

นักท่อำงเที่ยวไม่ได้ถูกดึงดูดด้วยฉากหรือำสถานท่ีท่ีได้รับรู้จาก

ภาพยนตำร์/ละครเพียงอำย่างเดียว แตำ่อำาจถูกดึงดูดด้วยเน้ือำเรื่อำง 

ประเภทขอำงภาพยนตำร์ บทภาพยนตำร์ หรือำความรู้ที่ได้รับจาก

ภาพยนตำร์/ละคร ซ่ึงสำหรับคนบางกลุ่มเน้ือำเรื่อำงอำาจเป็นปัจจัย

สำคัญทีเ่ชือ่ำมโยงกับภาพยนตำร์/ละครไวอ้ำย่างแนบแน่นจนมีอำทิธิพล

ทำให้ตำดัสนิใจไปท่อำงเทีย่วตำามสถานทีท่ีเ่ป็นฉากในภาพยนตำร์/ละคร 

(Juškelyte, 2016) ดงันัน้แหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรจ์ำเปน็

ตำ้อำงจำลอำงภาพ/ธีมจากภาพยนตำร์/ละครเรื่อำงนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อำงกับ

พื้นที่อำย่างชัดเจนเพื่อำดึงดูดนักท่อำงเท่ียว เช่น อำนุสาวรีย์สุนทรภู่ 

อำำเภอำแกลง จงัหวัดระยอำง ทีเ่ป็นแหล่งท่อำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์

ซึ่งเป็นสถานที่จริงได้สร้างสถานที่ภายใตำ้ธีมพระอำภัยมณีที่เป็น 

ผลงานเอำกขอำงสุนทรภู่ หรือำ “ตำลาดร้อำยปีชุมแสง” อำำเภอำชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ที่อำยู่ใน

นวนิยายทีจ่ำลอำงพืน้ทีต่ำามละครเรือ่ำงกรงกรรมและนำเสนอำสถานที่

เหมือำนดังปรากฏอำยู่ในละครเนื่อำงจากนักท่อำงเที่ยวที่เดินทาง 

คาดหวังว่าจะได้เห็นสถานที่เหล่านั้น 

 เหตำุผลสำคัญอำีกประการหนึ่งในการสร้างสิ่งดึงดูดใจ 

ตำามส่ิงที่ปรากฏในภาพยนตำร์/ละครขอำงแหล่งท่อำงเที่ยวตำามแบบ

ภาพยนตำร ์คอืำ การนำเสนอำประสบการณก์ารทอ่ำงเทีย่วทีส่อำดคลอ้ำง

กับจินตำนาการขอำงนักท่อำงเที่ยว โดยทั่วไปนั้น นักท่อำงเที่ยวมักมี

จินตำนาการเกี่ยวกับแหล่งท่อำงเที่ยวจากการได้อำ่านวรรณกรรม/ 

ดูละคร/ภาพยนตำร์ทำให้เดินทางไปยังสถานที่ที่ปรากฏอำยู่ใน

วรรณกรรม/ละคร/ภาพยนตำร์เพื่อำเยี่ยมชมสถานที่และเข้าร่วม 

ในกิจกรรมตำ่าง ๆ ที่จุดหมายปลายทางจัดเตำรียมไว้ให้โดยหวังว่า 

จะได้ทำกิจกรรมต่ำาง ๆ เช่น (1) การเล่นตำามลำดับฉากที่เกิดขึ้น 

ในสถานทีน่ัน้ ๆ  และพยายามเลียนแบบตำามทีนั่กทอ่ำงเทีย่วจดจำได้ 

(2) การแสดงฉาก คอืำ การทีน่กัท่อำงเทีย่วแต่ำงกายคล้ายกบัตำวัละครเอำก 

ขอำงภาพยนตำร์หรอืำซรีสีเ์พือ่ำเป็นตำวัแทนขอำงฉาก (3) การได้รบัขอ้ำมลู

เพิ่มเตำิมที่ทำให้นึกถึงฉากซึ่งเกิดขึ้นที่นั่นหรือำอำธิบายบทบาทขอำง

สถานทีน่ัน้ในภาพยนตำร/์ละคร ซึง่นกัทอ่ำงเทีย่วคาดหวงัท่ีจะพบภาพ

หรือำข้อำมูลเพิ่มเตำิมเกี่ยวกับสถานที่ และ (4) การได้ซื้อำขอำงที่ระลึก 

เนื่อำงจากเป็นวิธีหนึ่งในการ “บริโภค” ภาพยนตำร์/ละครหลังจากที่

ไดเ้ยีย่มชมสถานที ่โดยขอำงทีร่ะลึกจะเปน็ความทรงจำทีเ่ปน็รปูธรรม

และจับตำ้อำงได้ขอำงประสบการณ์ (Beeton, 2016) 

 สำหรับด้านการสร้างแรงบันดาลใจนั้นมีความเกี่ยวข้อำง

กับการที่สถานที่เป็นแรงผลักดันให้ผู้มาเยือำนได้กระทำ/ตัำดสินใจ 

ในเรื่อำงใดเรื่อำงหน่ึง วไลลักษณ์  น้อำยพยัคฆ์ (2558) อำธิบาย 

ในประเด็นนีว่้า แหล่งท่อำงเทีย่วสามารถนำเสนอำอำารมณ์และความรู้สึก 

ใหก้บันกัท่อำงเทีย่วได้ โดยเรยีกลักษณะดังกล่าวว่า คณุค่าเชงิอำารมณ์  

หมายถึง ความรู้สึกหรือำแรงบันดาลใจที่นักท่อำงเที่ยวได้รับจาก 

การเดินทางไปท่อำงเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญขอำงการเดินทาง

ไปท่อำงเที่ยว คือำ การรับรู้หรือำการเห็นคุณค่าในการท่อำงเที่ยว เช่น

เดียวกับที่ “สุนทรภู่” ได้ส่งตำ่อำแบบอำย่างในเชิงวรรณกรรมให้ได้

สัมผัส เรียนรู้ผ่านสถานที่ท่อำงเที่ยวที่สะท้อำนคุณค่าขอำงวรรณกรรม

ไดช้ดัเจนทัง้การได้อำา่นบทประพนัธท์ีโ่ดดเดน่หรอืำการไดเ้หน็รูปปั�น

ตำวัละครต่ำาง ๆ  ในวรรณกรรมชิน้เอำกเรือ่ำง “พระอำภัยมณ”ี ตำลอำดจน 

เรื่อำงราวในชีวิตำขอำงท่านที่สร้างแรงบันดาลใจในการ “ไม่ยอำมแพ้” 

ตำ่อำชะตำาชีวิตำในช่วงชีวิตำที่ตำกตำ่ำ หรือำแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำย

ภาพยนตำร์ที่ถูกสร้างขึ้นมีแรงบันดาลใจในเรื่อำงความตำ้อำงการเรียนรู้

เรื่อำงราวทางประวัตำิศาสตำร์ที่แท้จริง ส่งเสริมให้มีความสามัคค ี

ในสังคม และแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ที่อำยู่ในนวนิยาย 

มีแรงบันดาลใจในการรักษาวิถีชุมชน Riley, Baker & van Doren 

(1998) อำธบิายวา่ การมีสว่นรว่มทางอำารมณไ์มเ่พยีงแตำเ่กีย่วขอ้ำงกบั
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การระบุตำัวตำน ความคุ้นเคย ความเห็นอำกเห็นใจ และการไตำร่ตำรอำง

เทา่นัน้ แตำย่งันำความหมายทีแ่ทจ้รงิจากละคร/ภาพยนตำรม์าสู่ผู้ชม

ด้วย สอำดคล้อำงกับการศึกษาขอำง Liu and Pratt (2019) ที่พบว่า 

การมีอำารมณ์ร่วมไปกับภาพยนตำร์/ละคร/เน้ือำเรื่อำง/ตำัวละครส่งผล

ตำอ่ำพฤติำกรรมขอำงนักท่อำงเทีย่ว จากรายละเอีำยดข้างต้ำนสามารถสรุป

ไดว้า่แหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรท์ีส่ามารถสือ่ำถงึอำารมณแ์ละ

นำเสนอำบรรยากาศขอำงสถานทีใ่หน้กัท่อำงเทีย่วรบัรูไ้ดน้ัน้จะสามารถ

ส่งผลตำ่อำพฤตำิกรรมขอำงนักท่อำงเที่ยวได้

 วัตถุุประสงค์ที่	2 

 ในการพัฒนาแหล่งท่อำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำร์ด้วยแรง

บันดาลใจจากคุณค่าขอำงวรรณกรรมนั้นสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 การนำจดุเดน่ขอำงวรรณกรรมมาใชใ้นการสรา้งอำตัำลกัษณ์

ใหก้บัแหลง่ทอ่ำงเทีย่วเปน็พืน้ฐานในการดงึดดูนกัทอ่ำงเทีย่วและเพือ่ำ

ตำอำบสนอำงจินตำนาการขอำงนักท่อำงเทีย่ว โดยหลักการสร้างอำตัำลักษณ์

นั้นเกิดจากการรับรู้ที่มีตำ่อำสถานที่ซึ่งก่อำให้เกิดความเชื่อำหรือำความรู้

เกีย่วกับแหลง่ทอ่ำงเทีย่วนัน้ ๆ  จากวรรณกรรมผ่านภาพยนตำร์/ละคร 

รวมถึงอำงค์ประกอำบต่ำาง ๆ ที่เรียกว่า คุณค่าการผลิตำ ซึ่งรวมถึง 

ตำัวละคร อำารมณ์ตำ่าง ๆ และเรื่อำงราวสะเทือำนใจ การได้ยินและ 

การมอำงเหน็ทีส่่งผลด้านสนุทรยีะ (Kim, 2012) อำงค์ประกอำบเหล่านี ้

แสดงให้เห็นถึงความเชื่อำมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน (ผู้ชม

และตำัวละคร ผู้อำ่าน ตำัวละครและผู้แตำ่ง) เรื่อำงราว (เรื่อำงราวส่วนตำัว

ขอำงผู้ชม และเรื่อำงราวท่ีสร้างข้ึนจากตำัวละคร) กับสถานที่ตำ่าง ๆ 

(Roesch, 2009) อำยา่งไรก็ตำาม Andrades and Dimanche (2017) 

แสดงความเห็นว่า ในการสร้างแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์

ให้มีอำัตำลักษณ์และเป็นท่ีรู้จักน้ันนอำกจากจะเกิดจากกระแสขอำง

ภาพยนตำร์/ละครแล้วยงัสามารถทำได้อำกีหลายวธิ ีได้แก่ การกระตำุน้ 

อำยา่งเปิดเผย (overtly induced) เชน่ ผา่นผูป้ระกอำบการท่อำงเทีย่ว 

หน่วยงานด้านการท่อำงเที่ยว และโฆษณาในสื่อำตำ่าง ๆ การกระตำุ้น 

ทางอำอ้ำม (covertly induced) เชน่ การใชค้นดงัในการประชาสมัพนัธ์

แหล่งท่อำงเทีย่ว การเขยีนบทความ/รายงานเกีย่วกับแหล่งท่อำงเทีย่ว 

เช่นเดียวกับความคิดเห็นขอำง Juškelyte (2016) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มี

ส่วนในการสร้างภาพยนตำร์/ละครเป็นอำีกอำงค์ประกอำบสำคัญที่ช่วย

สนับสนุนให้แหล่งท่อำงเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นผู้สร้างอัำตำลักษณ์ 

ให้กับพื้นที่ผ่านภาพยนตำร์/ละคร 

 การตำอำบสนอำงกับจินตำนาการขอำงนักท่อำงเท่ียว เช่น  

การเปลี่ยนชื่อำตำรอำกซอำกซอำยให้ตำรงตำามละคร/ภาพยนตำร์ การจัด

จดุถ่ายรูปทีส่อำดคล้อำงกับสิง่ทีนั่กท่อำงเทีย่วเห็นจากละคร/ภาพยนตำร์ 

การจดักจิกรรมเพือ่ำประชาสมัพนัธส์ถานที ่เปน็การเชือ่ำมโยงกนัอำย่าง

ชัดเจนระหว่างการท่อำงเที่ยวและภาพยนตำร์/ละคร เนื่อำงจากบุคคล

สามารถถูกดึงดูดด้วยสภาพแวดล้อำม และสิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรม

ขอำงสถานที่ท่อำงเที่ยวนั้น ๆ ตำามที่ถ่ายทอำดจากภาพยนตำร์/ละคร 

(Hudson, Wang & Gil, 2011) และยิง่ผูช้มภาพยนตำร/์ละครมคีวาม

เคลบิเคลิม้หรอืำหลงใหลในภาพยนตำร/์ละครมากเทา่ไรกจ็ะยิง่ทำให้

สนใจที่จะไปท่อำงเที่ยวในสถานที่แห่งนั้นมากขึ้นเท่านั้น Wang et. 

al. (2019) แสดงความเห็นว่า ความคลั่งไคล้ในภาพยนตำร์/ละคร 

มอีำทิธิพลต่ำอำความคิดและความสนใจเยีย่มชม อำกีทัง้ความอำิม่อำกอำิม่ใจ 

จากภาพยนตำร์/ละครน้ันเป็นส่ือำกลางสำคัญที่ทำให้รู้สึกคุ้นเคยตำ่อำ

สถานที่ในเบ้ือำงตำ้นจึงทำให้ตำ้อำงการเห็นสถานที่เหมือำนกับท่ีตำนเห็น

ในภาพยนตำร์/ละคร โดยเฉพาะอำย่างยิ่งตำ้อำงการเข้าไปมีส่วนใน

กิจกรรมที่เชื่อำมโยงกับละคร/ภาพยนตำร์ (Li, Tian, Lundberg, & 

Gkritzali, 2021) ดงันัน้ ผูม้สีว่นเกีย่วข้อำงในแหล่งท่อำงเทีย่วตำามรอำย

ภาพยนตำร์ควรต้ำอำงเขา้ใจถึงการรับรูแ้ละความต้ำอำงการทัง้ด้านสินค้า

และบริการในแหล่งท่อำงเที่ยวเพื่อำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการ

ดึงดูดนักท่อำงเที่ยวกลุ่มนี้ได้อำย่างเหมาะสม

 ทั้งนี้ การพัฒนาแหล่งท่อำงเที่ยวตำามรอำยภาพยนตำร์ 

ให้ประสบความสำเรจ็นัน้จำเป็นต้ำอำงได้รบัความร่วมมอืำจากทกุภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อำงกับแหล่งท่อำงเที่ยว การสร้างแหล่งท่อำงเที่ยวท่ียั่งยืน 

เป็นเป้าหมายหลักขอำงหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อำง 

ในชุมชน มุมมอำงตำ่าง ๆ เพื่อำพัฒนาศักยภาพขอำงแหล่งท่อำงเท่ียว 

ตำามรอำยภาพยนตำร์ให้ยั่งยืนเพ่ือำชุมชนสามารถทำได้หลายวิธี  

รวมทั้งการทำการตำลาดในพื้นที่เป็นส่ิงจำเป็นเพราะนอำกจากจะ

เป็นการสนบัสนนุผู้มส่ีวนเกีย่วข้อำงในท้อำงถิน่แล้ว ยงัเป็นการบรูณาการ 

ภาพยนตำร์และการท่อำงเที่ยวในชุมชนซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ 

ที่เกี่ยวข้อำง ดังความเห็นขอำง Macionis and O’Connor (2011)  

ที่กล่าวว่า ชุมชนเจ้าบ้านตำ้อำงเป็นผู้ดำเนินการเพื่อำลดผลกระทบ 

เชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นในสถานที่ท่อำงเที่ยว 

ตำามรอำยภาพยนตำร ์และจำเปน็ตำอ้ำงมกีารรว่มมอืำกบัผูม้สีว่นเก่ียวขอ้ำง

ทัง้หมดทัง้ภาครัฐและเอำกชน หรือำตัำวนักท่อำงเทีย่วเอำงเพือ่ำสร้างความ

ยัง่ยนืใหเ้กดิขึน้กบัแหลง่ทอ่ำงเทีย่วตำามรอำยภาพยนตำรท์ีอ่ำยูใ่นชมุชน 

รวมถงึการทำงานและสรา้งความรู้ความเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั 

โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่อำงเที่ยวที่ทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อำงควรให้ความร่วมมือำกัน (Alonso & Nyanjom, 2015) 

เพราะการมีส่วนร่วมเป็นความร่วมมือำในเชิงพหุภาคีโดยร่วมกัน

วางแผน รว่มกนัปฏบิตัำติำามแผน รว่มกนัใชป้ระโยชน ์รว่มกนัตำดิตำาม

และประเมินผลและร่วมกันบำรุงรักษา

 นอำกจากนีส้ือ่ำมวลชนยงัเป็นผูท้ีม่บีทบาทสำคญัในการสร้าง 

การรับรู้และกระตำุ้นต่ำอำการเดินทางขอำงนักท่อำงเที่ยวจึงจำเป็นตำ้อำง

มีการพัฒนากลยุทธ์ขอำงส่ือำเพื่อำให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ 

เชงิบวกระหวา่งผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ำงไมว่า่จะเปน็นกัทอ่ำงเทีย่วหรอืำชมุชน

ท้อำงถิ่น (Hede & O’Mahony, 2004) ปัจจุบันการใช้สื่อำ

อำิเล็กทรอำนิกส์เป็นอำีกช่อำงทางที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

ในการส่งเสริมการท่อำงเที่ยวได้ ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและภาค

เอำกชนควรร่วมกันสร้างการรับรู้ด้วยส่ือำอำอำนไลน์ เพราะจะช่วยให้

แหลง่ทอ่ำงเทีย่วเปน็ทีรู่จ้กัอำยา่งรวดเรว็ อำยา่งไรกต็ำาม แหลง่ทอ่ำงเทีย่ว
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ตำ้อำงสามารถตำอำบสนอำงตำ่อำความคาดหวังขอำงนักท่อำงเที่ยวได้  

โดยเฉพาะถ้าสามารถมอำบประสบการณ์ทีต่ำรงกับทีป่รากฏในละคร/

ภาพยนตำร์จะส่งผลให้ผู้เข้าชมมีความพอำใจ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษาปัจจัยที่มีผลตำ่อำจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอำดภัยจากการปลูกมันสำปะหลัง กลุ่มตำัวอำย่างคือำ

เกษตำรกรผูป้ลูกมันสำปะหลังในเขตำตำำบลลำเพียก โดยการสุม่แบบแบ่งกลุม่ หลังจากนัน้จึงใชว้ธิสีุม่แบบง่าย เพือ่ำให้ได้กลุม่ตัำวอำย่าง จำนวน 

288 ราย สถิตำิที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อำยละ และการวิเคราะห์ความถดถอำยเชิงพหุคูณ

 ผลการศกึษาพบว่า 1) ต้ำนทนุผนัแปรผนัแปรเฉลีย่ต่ำอำไร่และต้ำนทนุคงทีเ่ฉลีย่ต่ำอำไร่เท่ากบั 3,188.20 บาทต่ำอำไร่ และ 1,038.22 บาท 

ตำ่อำไร่ ตำามลำดับ ปริมาณผลผลิตำเฉลี่ย 3,680.73 กิโลกรัมตำ่อำไร่ ราคาขายเฉล่ีย 2.10 บาทต่ำอำกิโลกรัม ปริมาณผลผลิตำที่จุดคุ้มทุนและ 

ส่วนเกินที่ปลอำดภัยเท่ากับ 872.45 กิโลกรัมตำ่อำไร่ 2,617.13 กิโลกรัมตำ่อำไร่ ตำามลำดับ 2) ประเด็นด้านความสัมพันธ์ขอำงตำ้นทุน ปริมาณ

ผลผลิตำ และราคาขายที่มีตำ่อำจุดคุ้มทุน พบว่า ตำ้นทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจุดคุ้มทุน มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01 ส่วนราคาขาย 

มีความสัมพันธ์เชิงลบกับจุดคุ้มทุน มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01 ประเด็นด้านความสัมพันธ์ขอำงตำ้นทุน ปริมาณผลผลิตำ และราคาขาย 

ที่มีตำ่อำส่วนเกินที่ปลอำดภัย พบว่า ตำ้นทุนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับส่วนเกินที่ปลอำดภัย  มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01 ส่วนปริมาณผลผลิตำ

และราคาขายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับส่วนเกินที่ปลอำดภัย มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01

คำสำคัญ : จุดคุ้มทุน, ส่วนเกินที่ปลอำดภัย, มันสำปะหลัง
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Abstract
 The purpose of this research was to determine the factors which influence the breakeven point and margin 

of safety on cassava production. The research sample group selected by the random assignment sampling method 

was cassava farmers in Lampeak Subdistrict in Nakhon Ratchasima Province, and then 288 people were determined 

by the simple random sampling method. Frequency, percentage statistics, and multiple linear regression were used 

for the data analysis.

 The results indicated that 1) variable and fixed costs were 3,188.20 bath and 1,038.22 bath per rai,  

respectively. The average yield of cassava was 3,680.73 kilograms per rai. The average selling price was 2.10 bath  

per kilogram. The breakeven point yield and margin of safety were 872.45 kilograms per rai and 2,617.13 kilograms 

per rai, respectively, 2) the breakeven point analysis related to the cost, yield, and selling price showed that the cost 

was positively connected with the breakeven point with the level of significance at 0.01%, but the selling price was 

negatively correlated with the breakeven point showing the level of significance at .01%. For the margin of safety 

analysis related to the cost, yield, and selling price, it was found that the cost and margin of safety were negatively 

correlated showing the level of significance at .01%, but the yield and selling price were positively connected with 

the margin of safety with the level of significance at .01%. 

Keywords : Breakeven point, Margin of safety, Cassava
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บทนำ
 มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญขอำงประเทศไทย 

เกษตำรกรสว่นใหญเ่ลอืำกปลกูกนัมากเนือ่ำงจากปลกูงา่ย ทนตำอ่ำสภาพ

แห้งแล้งได้ดีกว่าพืชการเกษตำรชนิดอำื่น ทำให้มันสำปะหลังเป็นพืช

สำคญัทีช่ว่ยสร้างรายไดใ้หแ้กเ่กษตำรกรมาอำยา่งตำอ่ำเนือ่ำง แต่ำในขณะ

เดียวกันปัญหาที่เกษตำรกรต้ำอำงเผชิญในการปลูกมันสำปะหลัง 

มีหลายประการ เช่น ตำ้นทุนการผลิตำที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ขาดทุนจาก

การปลูกมันสำปะหลัง ปริมาณผลผลิตำที่เก็บเกี่ยวได้ลดลง ราคา

ผลผลติำตำำ่ (ละเอำยีด  พลลำ้, 2560: 9; สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตำร, 

2565: อำอำนไลน์) ถึงแม้ว่าเกษตำรกรยังคงเผชิญปัญหาดังกล่าว 

มาตำลอำด มนัสำปะหลงัยงัคงเปน็พชืทีไ่ดร้บัความนยิมเนือ่ำงจากปจัจัย

ความต้ำอำงการมันปะหลังเพื่อำการส่งอำอำกและความต้ำอำงการ 

ในประเทศที่มีอำย่างตำ่อำเนื่อำง โดยในปี 2563 มีเนื้อำที่เก็บเกี่ยว 

มันสำปะหลังเป็นอำันดับ 3 ขอำงโลก รอำงจากประเทศไนจีเรียและ

คอำงโก ในปีการเพาะปลูก 2564/2565 มพีืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 10.41 ล้านไร่ 

ผลผลิตำรวมทั้งประเทศ 35.09 ล้านตำัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อำเปรียบเทียบ

กับปีการเพาะปลูก 2563/2564 และ 2562/2563 โดยเฉพาะ 

ภาคตำะวันอำอำกเฉียงเหนือำที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมากที่สุด

ขอำงพื้นที่เก็บเกี่ยวท้ังประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตำร, 

2565: อำอำนไลน์)

 นครราชสีมาเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกมันสำปะหลัง

มากเปน็อำนัดบัหนึง่ขอำงประเทศ พืน้ทีท่ีม่กีารเพาะปลกูมากทีส่ดุ คอืำ 

อำำเภอำครบรุ ีโดยพ้ืนทีต่ำำบลลำเพยีกเปน็ตำำบลทีข่ึน้ชือ่ำเรือ่ำงการปลกู

มันสำปะหลัง ดังคำขวัญขอำงตำำบลที่ว่า “แหล่งมันสำปะหลังพันธุ์ดี 

ผ้ามัดหมี่ทอำมือำ เลื่อำงชื่อำมะขามหวาน” แตำ่เกษตำรกรในพื้นที่นี้ยังคง

เผชิญปัญหาในการปลูกมันสำปะหลังเช่นเดียวกับพื้นที่อำื่น ๆ 

เกษตำรกรบางส่วนยังไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ 

ได้รับผลขาดทุนจากการปลูกมันสำปะหลัง จึงจำเป็นที่เกษตำรกร 

ตำ้อำงทราบจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอำดภัย รวมถึงปัจจัยที่มีผลตำ่อำ

จุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอำดภัย เพื่อำนำไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารการดำเนินงานให้มีผลประกอำบการที่สูงกว่าจุดคุ้มทุน

 งานวิจัยท่ีสนับสนุนความสำคัญขอำงจุดคุ้มทุน เช่น  

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการปลูกแก้วมังกรขอำงเกษตำรกร 

บ้านร่อำงจิก จังหวัดเลย (กัลญา  ลุนนะหา, อำานนท์  ผกากรอำง และ

วรินทร์ธร  โตำพันธ์, 2563: 1635) ผลการศึกษาทำให้ทราบประเภท

ตำ้นทุนผันแปร ตำ้นทุนคงที่ และจุดคุ้มทุนขอำงการปลูกแก้วมังกร  

เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตำอำบแทนในการลงทุน

เลี้ยงปลา (กมลลักษณ์  ชัยดี, ภัทราพร  สมเสมอำ, รัตำตำิยากร   

ถิ่นแสง, วราภรณ์  เมือำงหล้า และศุภฤกษ์  วงค์เทพ, 2560: 90)  

ผลการศึกษาทำให้ทราบถึงจดุคุม้ทุนและผลตำอำบแทนจากการลงทุน

เลีย้งปลา เป็นประโยชน์ตำอ่ำการนำมาใชเ้พือ่ำการวางแผนและบริหาร

จัดการเลี้ยงปลาในแตำ่ละรุ่นการผลิตำได้

 ด้วยความสำคัญและปัญหาดังกล่าว ประกอำบกับ 

การทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัยจุดคุ้มทุนยังไม่ม ี

การศึกษาในประเด็นขอำงความสัมพันธ์ขอำงตำ้นทุน ปริมาณผลผลิตำ 

และราคาขายที่มีผลตำ่อำจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอำดภัยขอำงการ

ปลูกมันสำปะหลังโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอำยเชิงพหุคูณ ผู้วิจัย

จึงตำ้อำงการศึกษาปัจจัยที่มีผลตำ่อำจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอำดภัย

จากการปลกูมนัสำปะหลงั เพือ่ำหาความสมัพนัธข์อำงตำน้ทนุ ปรมิาณ

ผลผลิตำ และราคาขายที่มีตำ่อำจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอำดภัย 

จากการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อำเป็นประโยชน์แก่เกษตำรกรผู้ปลูก 

มันสำปะหลังในพื้นที่ตำำบลลำเพียก หรือำพื้นที่อำื่นในประเทศไทย 

ที่มีลักษณะสภาพพื้นที่การเพาะปลูกคล้ายกัน ได้นำไปใช้ประกอำบ 

การวางแผนการลงทุน รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อำงนำไป

เป็นข้อำมูลในการส่งเสริม หรือำช่วยเหลือำเกษตำรกรผู้ป ลูก 

มันสำปะหลังตำ่อำไป

วัตถุุประสงค์
 เพื่อำ ศึกษาปัจจัยที่มีผลตำ่อำจุด คุ้มทุนและส่วนเกิน 

ทีป่ลอำดภัยจากการปลูกมนัสำปะหลังในพืน้ทีต่ำำบลลำเพียก อำำเภอำ

ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แนวคิดและทฤษฎีีในการศ์ึกษา
 1. ต้ำนทุนการผลิตำและตำ้นทุนที่ไม่เก่ียวกับการผลิตำ 

(ดวงมณ ี โกมารทัตำ, 2543: 35-37) ตำน้ทนุการผลติำ หมายถึง ตำน้ทนุ

ที่เกิดขึ้นเพื่อำแปรสภาพวัตำถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป สามารถ 

บ่งบอำกถึงมูลค่าขอำงสินค้าที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปได้ จำแนกเป็น  

3 สว่น คอืำ วตัำถดุบิทางตำรง (Direct Materials) หมายถงึ เปน็วตัำถดุบิ

หลักที่นำไปใช้ในการผลิตำสินค้าหรือำการบริการโดยตำรง คำนวณ 

ได้ง่าย และระบุได้ชัดเจนว่าเป็นส่วนประกอำบสำคัญขอำงการผลิตำ

สินค้านั้น ค่าแรงทางตำรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าแรงที่เกิดขึ้น

เพือ่ำเปล่ียนสภาพวตัำถดุบิให้เป็นสนิค้าสำเรจ็รปู เป็นค่าแรงทีเ่กีย่วกบั 

การผลิตำสินค้าน้ันโดยตำรง ค่าใช้จ่ายการผลิตำ (Manufacturing 

Overhead) หมายถึง ตำ้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตำสินค้า  

ซึ่งนอำกเหนือำไปจากวัตำถุดิบทางตำรงและค่าแรงทางตำรง ส่วนตำ้นทุน

ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตำ หมายถึงตำ้นทุนอำื่นที่สนับสนุนงานด้านอำื่น 

ที่ไม่เกี่ยวข้อำงกับการผลิตำสินค้า ซึ่งมักจะพิจารณาตำามหน้าท่ีหรือำ

ลักษณะการปฏิบัตำิงาน

 2. พฤตำิกรรมตำ้นทุน เป็นการพิจารณาว่า ตำ้นทุนมีการ

เปล่ียนแปลงไปตำามระดับกิจกรรมหรือำไม่ อำย่างไร การวิเคราะห์

ตำน้ทนุเพือ่ำการวางแผนและตัำดสนิใจตำอ้ำงจำแนกให้ไดว้า่ตำน้ทนุทีเ่กดิ

ขึ้นน้ันเป็นตำ้นทุนคงที่หรือำเป็นตำ้นทุนผันแปร โดยตำ้นทุนผันแปร 

(Variable Costs) หมายถึง ตำ้นทุนที่เปลี่ยนแปลงในจำนวนรวม 

เป็นสัดส่วนโดยตำรงกับระดับกิจกรรม การจัดประเภทว่าตำ้นทุน
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รายการใดเป็นตำ้นทุนผันแปรจะพิจารณาที่ตำ้นทุนรวม ไม่ใช่ตำ้นทุน

ตำ่อำหน่วย เนื่อำงจากตำ้นทุนผันแปรตำ่อำหน่วยจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง

ไปตำามระดับกิจกรรม ส่วนต้ำนทุนคงที ่(Fixed Costs) หมายถึง ต้ำนทุน 

ที่ไม่ผันแปรหรือำเปลี่ยนแปลงในจำนวนรวมตำามการเปลี่ยนแปลง

ขอำงระดับกิจกรรม ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ หรือำช่วงท่ีมีความหมายตำ่อำ

การตำดัสนิใจ การจดัประเภทวา่ ตำน้ทนุรายการใดเปน็ตำน้ทนุคงทีจ่ะ

พิจารณาที่ต้ำนทุนรวม ไม่ใช่ตำ้นทุนต่ำอำหน่วย เนื่อำงจากต้ำนทุนคงที ่

ตำ่อำหน่วยจะเปลี่ยนแปลงไปตำามระดับกิจกรรม (วรรณี  เตำโชโยธิน, 

สมชาย  สุภัทรกุล และ มนวิภา  ผดุงสิทธิ์, 2558: 23)

 3. แนวคิดจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) และส่วนเกิน

ที่ปลอำดภัย (Margin of Safety) เป็นส่วนหน่ึงขอำงการวิเคราะห์

ตำ้นทุน ปริมาณ กำไร เพื่อำนำมาใช้ในการตำัดสินใจในระยะสั้น โดย

จุดคุ้มทุน คือำ ปริมาณการขายที่รายได้รวมเท่ากับตำ้นทุนรวม ซึ่ง

หมายรวมถึงตำ้นทุนผันแปรและตำ้นทุนคงที่ เป็นจุดที่ไม่มีกำไรหรือำ

ขาดทุน รายได้ที่จุดคุ้มทุนจะมีกำไรส่วนเกินรวม (Contribution 

Margin) เท่ากับตำ้นทุนคงที่พอำดี แสดงสูตำรคำนวณจุดคุ้มทุนดังนี้
           FC
 BEP (Q)  =  ______
         (P- V) 

 กำหนดให้ P = ราคาขายตำ่อำหน่วย, V = ตำ้นทุนผันแปร

ตำ่อำหน่วย, BEP (Q) = ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน, FC = ตำ้นทุนคงที่ 

 ส่วนเกินที่ปลอำดภัย (Margin of Safety) เป็นตัำวชี้วัด 

ความเสีย่งในการดำเนินงาน โดยจะแสดงถึงสว่นตำา่งระหว่างปรมิาณ

การขายจริงกับปริมาณการขายทีจุ่ดคุม้ทุน สว่นเกินทีค่วามปลอำดภัย

จงึหมายถงึ ปรมิาณการขายจรงิซึง่สงูกว่าปรมิาณการขายทีจุ่ดคุม้ทนุ 

ซึง่หากปริมาณการขายจรงิมกีารเปล่ียนแปลงลดลง ปริมาณการขาย

จริงจะลดลงได้เท่าไหร่ก่อำนที่จะขาดทุน สูตำรคำนวณส่วนเกิน 

ที่ปลอำดภัย คือำ

 MST = Q - BEP (Q) 

 กำหนดให้ MST = ส่วนเกินที่ปลอำดภัย, Q = ปริมาณ 

ขายจริง 

กรอบแนวคิด	
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ำอำจุดคุ้มทุน 

และส่วนเกินที่ปลอำดภัยจากการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำำบล 

ลำเพียก อำำเภอำครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกรอำบแนวคิด 

ในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่	1 กรอำบแนวคิดการวิจัย

โครงสร้างต้นทุน

ตำ้นทุนผันแปร VC

ตำ้นทุนคงที่ FC

จุดคุ้มทุน	BEP

ส่วนเกินที่ปลอดภัย	MST

เพื่อำหาปัจจัยที่ส่งผลตำ่อำจุดคุ้มทุน

และส่วนเกินที่ปลอำดภัย

ผลตอบแทน

ปริมาณผลผลิตำ Q

ราคาขาย P

แนวทางในการวางแผนการลงทุน

เพื่อลดต้นทุน	เพิ่มผลผลิต

สมมติฐานของการวิจัย
 ศึกษาปัจจัยที่มีผลตำ่อำจุดคุ้มทุนและส่วนเกินท่ีปลอำดภัย

จากการปลูกมันสำปะหลังในเขตำพื้นที่ตำำบลลำเพียก อำำเภอำครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้กำหนดสมมตำิฐานที่ใช้ในการศึกษา  

ดังนี้

 1. ต้ำนทนุผนัแปรเฉลีย่ต่ำอำหนว่ยและต้ำนทุนคงทีร่วมเฉล่ีย

ตำ่อำไร่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจุดคุ้มทุนขอำงการปลูก 

มันสำปะหลัง

 2. ต้ำนทนุผนัแปรเฉลีย่ต่ำอำหนว่ยและต้ำนทุนคงทีร่วมเฉล่ีย

ตำ่อำไร่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตำรงข้ามกับส่วนเกินท่ีปลอำดภัยขอำง

การปลูกมันสำปะหลัง

 3. ปริมาณผลผลิตำเฉล่ียต่ำอำไร่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตำรงข้ามกับจุดคุ้มทุนขอำงการปลูกมันสำปะหลัง

 4. ปริมาณผลผลิตำเฉล่ียต่ำอำไร่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับส่วนเกินที่ปลอำดภัยขอำงการปลูกมันสำปะหลัง

 5. ราคาขายเฉล่ียต่ำอำหน่วยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง 

ตำรงข้ามกับกับจุดคุ้มทุนขอำงการปลูกมันสำปะหลัง

 6. ราคาขายเฉล่ียต่ำอำหน่วยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับส่วนเกินที่ปลอำดภัยขอำงการปลูกมันสำปะหลัง
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วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือำ เกษตำรกรผู้ปลูก 

มันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาเขตำพื้นท่ีอำำเภอำครบุรี ซึ่งเป็น

พื้นท่ีที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากท่ีสุด การเลือำกเขตำพ้ืนที่ตำำบล 

ลำเพยีกขอำงอำำเภอำครบรุ ีเนือ่ำงจากพืน้ทีด่งักลา่วขึน้ชือ่ำเรือ่ำงการปลกู

มันสำปะหลัง ดังคำขวัญขอำงตำำบลที่ว่า “แหล่งมันสำปะหลังพันธุ์ดี 

ผา้มดัหมีท่อำมือำ เลือ่ำงชือ่ำมะขามหวาน”และมีพืน้ทีป่ลูกมนัสำปะหลัง

มากที่สุดคือำ 20,145 ไร่ มีจำนวนครัวเรือำนเกษตำรกรที่ปลูก 

มันสำปะหลังมากที่สุด คือำ 1,031 ครัวเรือำน (ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่ำสาร กรมส่งเสริมการเกษตำร, 2562: อำอำนไลน์)

 2. การกำหนดขนาดขอำงกลุม่ตัำวอำย่างและการสุม่ตัำวอำย่าง 

คำนวณขนาดกลุ่มตำัวอำย่างได้จากสูตำรขอำงทาโร่ ยามาเน่ ดังนี้ 

(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2563: 45)
               N
  n  =  ________
          1 + N(e)2 

 กำหนดให้ n = ขนาดขอำงกลุ่มตำัวอำย่าง, N = ขนาด

ประชากร, e = ความคลาดเคลื่อำนท่ีเกิดขึ้นจากการสุ่มตำัวอำย่าง 

สามารถคำนวณขนาดกลุ่มตำัวอำย่างได้ ดังนี้
               N
  n  =  ________       n  ≈  288
          1 + N(e)2 

 กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อำนที่ยอำมรับได้ที่ระดับความ

เชื่อำมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อำนในการสุ่ม 0.05 จากสูตำร 

ดังกล่าวได้ขนาดกลุ่มตำัวอำย่าง จำนวน 288 ตำัวอำย่าง ใช้วิธีการ 

สุ่มตำัวอำย่าง โดยข้ันแรกเป็นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เกษตำรกร 

ปลูกมนัสำหลงัในพืน้ทีต่ำำบลลำเพยีกจำนวน 12 หมูบ้่าน หลงัจากนัน้ 

จงึใช้วธิกีารสุม่แบบง่ายแบบกำหนดโควต้ำา หมูบ้่านละ 24 กลุม่ตำวัอำย่าง 

รวมเป็น 288 กลุ่มตำัวอำย่าง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ผู้วิจัยใช้แบบสอำบถามเป็นเครื่อำงมือำในการวิจัย โดยแบ่ง

เป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อำมูลทั่วไปขอำงเกษตำรกร ได้แก่ เพศ อำายุ  

การศึกษา และประสบการณ์การปลูกมันสำปะหลัง ส่วนที่ 2 ข้อำมูล

การเพาะปลูกและจำหน่าย ได้แก่ เงินลงทุน พื้นท่ีเพาะปลูก  
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เบญจมาศ  อภิิสิิทธิ์ิ�ภิิญโญ, ณิิชฎา  กีีรติิอุไร, สิุกีฤติา  บุรินทร์วััฒนา, วัิวััฒน์  อภิิสิิทธิ์ิ�ภิิญโญ, นิวััติ  กีุลศุภิโชติิ

40 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565
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ตำนเอำง พนัธุม์นัสำปะหลงัทีใ่ชส้ว่นใหญเ่ป็นพนัธุร์ะยอำง 72 ใชว้ธิกีาร

ขยายพันธุ์เอำง มีการใช้ปุ�ยชีวภาพร่วมกับปุ�ยเคมี และเกษตำรกร 

สว่นใหญข่ายมนัสำปะหลงัใหโ้รงแปง้มนัสำปะหลงัจากประสบการณ์

ปลูกมันสำปะหลังที่ผ่านมา เกษตำรกรส่วนใหญ่พบปัญหาจาก 

การปลูกมันสำปะหลัง แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่	2 แสดงจำนวนร้อำยละเกี่ยวกับบริบทขอำงเกษตำรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

 
ภาพที่ 2 แสดงจํานวนรอยละเก่ียวกับบริบทของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง 

จากภาพที่ 2 พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 53.47 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด) มีอายุ 50 ป

ขึ้นไป การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีประสบการณในการปลูกมันสําปะหลังเกินกวา 20 ป เงนิลงทุนท่ีใชมาจากการกูยืม

จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร อัตราดอกเบ้ียเงินกูเฉลี่ยรอยละ 7.20 ตอป พื้นที่เพาะปลูกเปนของตนเอง 

โดยเลือกปลูกมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว มีเครื่องมือการเกษตรเปนของตนเอง พันธุมันสําปะหลังที่ใชสวนใหญเปนพันธุ

ระยอง 72 ใชวิธีการขยายพันธุเอง มีการใชปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี และเกษตรกรสวนใหญขายมันสําปะหลังใหโรงแปงมัน

สําปะหลังจากประสบการณปลูกมันสําปะหลังที่ผานมา เกษตรกรสวนใหญพบปญหาจากการปลูกมันสําปะหลัง แสดงดังภาพ

ที่ 3 

 
ภาพที่ 3 แสดงจํานวนรอยละของปญหาการปลูกมันสําปะหลงั 

จากภาพที่ 3 พบวา เกษตรกรมีปญหาเก่ียวกับการปลูกมันสําปะหลังมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ ราคาผลผลติ ศัตรูพืช 

และภัยธรรมชาติ สวนปญหาอ่ืน ๆ คือ ปญหาสัตวปา ชางบุกรุกพื้นที่การเกษตรทําใหผลผลิตเสียหาย จากปญหาดังกลาว 

เกษตรกรมีแนวทางในการจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึน แสดงดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงรอยละของแนวทางการแกปญหาของการปลูกมันสําปะหลัง 
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ไมมี ใชยากําจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีการผลิต รอประกันราคา รวมกลุมผลิต
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ภาพที่	3 แสดงจำนวนร้อำยละขอำงปัญหาการปลูกมันสำปะหลัง

 จากภาพที่ 3 พบว่า เกษตำรกรมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูก

มันสำปะหลังมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือำ ราคาผลผลิตำ ศัตำรูพืช และ

ภัยธรรมชาตำิ ส่วนปัญหาอำื่น ๆ คือำ ปัญหาสัตำว์ป�า ช้างบุกรุกพื้นที่

การเกษตำรทำให้ผลผลิตำเสียหาย จากปัญหาดังกล่าว เกษตำรกรมี

แนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงดังภาพที่ 4

 

ภาพที่	4 แสดงร้อำยละขอำงแนวทางการแก้ปัญหาขอำงการปลูกมันสำปะหลัง



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

เบญจมาศ  อภิิสิิทธิ์ิ�ภิิญโญ, ณิิชฎา  กีีรติิอุไร, สิุกีฤติา  บุรินทร์วััฒนา, วัิวััฒน์  อภิิสิิทธิ์ิ�ภิิญโญ, นิวััติ  กีุลศุภิโชติิ

41วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

 จากภาพที่ 4 พบว่า เกษตำรส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวทาง 

ในการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึน ขณะท่ีเกษตำรกรบางส่วนมีแนวทาง 

ในการจดัการแก้ไขปัญหาทีแ่ตำกต่ำางกันไป ได้แก่ การรวมกลุม่การผลิตำ 

ในรูปแบบเกษตำรแปลงใหญ่ การใชเ้ทคโนโลยีการผลิตำ เชน่ การปลูก

แบบระบบหยดน้ำ การปลูกแบบคอำนโด การใช้ปุ�ยอำินทรีย์ เป็นตำ้น

 2. ข้อำมลูต้ำนทนุและผลตำอำบแทนจากการปลูกมนัสำปะหลัง 

ในส่วนการวิเคราะห์ข้อำมูลโครงสร้างตำ้นทุน โดยจำแนกตำ้นทุนตำาม

พฤตำิกรรมตำ้นทุน แสดงดังตำารางที่ 1

ตารางที่	1 โครงสร้างตำ้นทุนเฉลี่ยตำ่อำไร่จากการปลูกมันสำปะหลัง

รายการ บาท ร้อยละ รายการ บาท ร้อยละ

ต้นทุนผันแปร 3,188.20 75.44 ต้นทุนคงที่ 1,038.22 24.56

วัตำถุดิบทางตำรง 1,415.49 33.49 ค่าใช้จ่ายการผลิตำคงที่ 764.11 18.08

 ค่าพันธุ์มันสำปะหลัง 383.09 9.06  ค่าเสื่อำมราคาอำุปกรณ์การเกษตำร 84.44 2.00

 ค่าปุ�ย 1,032.40 24.43  ค่าเช่าที่ดิน 53.33 1.26

ค่าแรงทางตำรง 1,173.27 27.76  ค่าภาษีบำรุงท้อำงที่ 3.96 0.09

 ค่าแรงเตำรียมดิน 45.76 1.08  ค่าเช่าเครื่อำงจักรเตำรียมดิน 259.28 6.13

 ค่าแรงการปลูก 305.63 7.23  ค่าเช่าเครื่อำงจักรเก็บเกี่ยว 327.78 7.76

 ค่าแรงการดูแล 339.24 8.03  ค่าใช้จ่ายการผลิตำอำื่น ๆ 35.32 0.84

 ค่าแรงเก็บเกี่ยว 482.64 11.42 ค่าใช้จ่ายในการขาย 159.41 3.77

ค่าใช้จ่ายการผลิตำผันแปร 599.44 14.18 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 114.70 2.71

 จากตำารางที่ 1 พบว่า ตำ้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงกว่า

ตำ้นทุนคงที่ โดยตำ้นทุนผันแปรเฉลี่ยเท่ากับ 3,188.20 บาทตำ่อำไร่  

(ร้อำยละ 75.44 ขอำงต้ำนทุนรวมเฉลี่ย) ในขณะที่ต้ำนทุนคงที่เฉลี่ย

เท่ากับ 1,038.22 บาทตำ่อำไร่ (ร้อำยละ 24.56 ขอำงตำ้นทุนรวม) ตำ้นทุน

รวมเฉลี่ยเท่ากับ 4,226.42 บาทตำ่อำไร่ 

 การวิเคราะห์ข้อำมูลผลตำอำบแทน พบว่า ปริมาณผลผลิตำ

เฉลี่ย เท่ากับ 3,680.73 กิโลกรัมตำ่อำไร่ ราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ  

2.10 บาทตำ่อำกิโลกรัม แสดงงบกำไรขาดทุนจำแนกตำามพฤตำิกรรม

ตำ้นทุน ดังตำารางที่ 2

ตารางที่	2 งบกำไรขาดทุนจำแนกตำามพฤตำิกรรมตำ้นทุน

รายการ จำนวนเงิน	(บาทต่อไร่)

รายได้จากการขายมันสำปะหลัง (3,680.73 กิโลกรัม X 2.10 บาท) 7,729.58

หัก ตำ้นทุนผันแปร (จากตำารางที่ 1) 3,188.20

กำไรส่วนเกิน 4,541.33

หัก ตำ้นทุนคงที่ (จากตำารางที่ 1) 1,038.22

กำไรจากการดำเนินงาน 3,503.11

 จากตำารางที่ 2 พบว่า เกษตำรกรมีกำไรส่วนเกินเฉลี่ยและ

กำไรจากการดำเนินงานเฉลี่ย เท่ากับ 4,541.33 บาทตำ่อำไร่ และ 

3,503.11 บาทตำ่อำไร่ ตำามลำดับ

 3. ผลการศึกษาจุดคุ้มทุนและส่วนเกินท่ีปลอำดภัย 

จากการปลูกมันสำปะหลัง จากผลการวิเคราะห์ข้อำมูลตำ้นทุนและ 

ผลตำอำบแทน นำมาคำนวณหาจุดคุ้มทุนและส่วนเกินท่ีปลอำดภัย  

ได้ดังนี้
        FC                    1,038.22
 BEP (Q) = _____   = _______________________
       (P-V)       (2.10 - (3,188.20/3,680.73))

        1,038.22
   = ___________   =  844.08 กิโลกรัมตำ่อำไร่
       (2.10 - 0.87)
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 เกษตำรกรต้ำอำงได้ผลผลิตำเฉลีย่ต่ำอำไร่ เท่ากับ 844.08 กโิลกรัม 

จึงจะคุ้มทุน หรือำคิดเป็นรายได้ที่จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,772.57 บาท

ตำ่อำไร่ (844.08 กิโลกรัม x 2.10 บาทตำ่อำกิโลกรัม)

 MST = Q - BEP (Q) 

   = 3,680.73 กิโลกรัม - 844.08 กิโลกรัม  

   = 2,836.65 กิโลกรัม

 เกษตำรกรมีปริมาณผลผลิตำเฉล่ียจริงที่สูงกว่าปริมาณ

ผลผลิตำเฉลี่ยที่จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,836.65 กิโลกรัมตำ่อำไร่ คิดเป็น 

รายได้ส่วนที่เกินกว่าจุดคุ้มทุน เท่ากับ 5,956.97 บาทตำ่อำไร่ 

(2,836.65 กิโลกรัม x 2.10 บาทตำ่อำกิโลกรัม)

 4. ผลการศกึษาความสัมพนัธข์อำงตำน้ทนุ ปริมาณผลผลติำ 

และราคาขายที่มีตำ่อำจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอำดภัยจากการปลูก

มันสำปะหลัง แสดงดังตำารางที่ 3 และตำารางที่ 4

ตารางที่	3 ผลการวิเคราะห์ถดถอำยพหุขอำงปัจจัยที่มีอำิทธิพลตำ่อำจุดคุ้มทุน

ตัวแปรที่มีผลต่อจุดคุ้มทุน B Std.	Error Beta t Sig.

ตำ้นทุนผันแปรเฉลี่ยตำ่อำหน่วย V 2154.395 88.892 .736 24.236 .000

ตำ้นทุนคงที่รวมเฉลี่ยตำ่อำไร่ FC 1.809 .092 .593 19.725 .000

ราคาขายเฉลี่ย P -311.715 329.426 -.050 -.946 .000

จำนวนผลผลิตำเฉลี่ยตำ่อำไร่ (กก.) Q -.158 .090 -.092 -1.750 .081

(Constant) -706.780 486.920 -1.452 .148

R2 = .762, SEE = 330.36426, F = 226.328

 จากตำารางที่ 3 พบว่า เมื่อำทำการวิเคราะห์การถดถอำย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยใส่ 

ตำวัแปรอำสิระ จำนวน 4 ตำวัแปร การรบัรูจ้ดุคุม้ทนุสามารถทำนายได้ 

ร้อำยละ 76.20 และนำมาเขียนสมการพยากรณ์ได้ว่า 

 BEP = 0.736 (V) + 0.593 (FC) - 0.050 (P)

 ผลการทดสอำบดังกล่าว ผู้วิจัยยอำมรับสมมตำิฐานงานวิจัย 

ดังนี้

 1. ต้ำนทุนผันแปรตำ่อำหน่วยและตำ้นทุนคงที่รวมเฉล่ีย 

ตำ่อำไร่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจุดคุ้มทุนขอำงการปลูก 

มนัสำปะหลงั โดยมนียัสำคญัทางสถติำทิีร่ะดบั .01 กลา่วคอืำ ถา้ตำน้ทนุ

ผันแปรตำ่อำหน่วยและตำ้นทุนคงที่รวมเฉลี่ยตำ่อำไร่เพิ่มขึ้น จะส่งผล

ทำให้จุดคุ้มทุนเพิ่มขึ้น

 2. ราคาขายเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับในทิศทางตำรงข้าม

กับจุดคุ้มทุนขอำงการปลูกมันสำปะหลัง โดยมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่

ระดับ .01 กล่าวคือำ ถ้าราคาขายเฉล่ียตำ่อำหน่วยเพิ่มขึ้น จะส่งผล

ทำให้จุดคุ้มทุนลดลง

 และปฏิเสธสมมตำิฐานงานวิจัยที่ว่า ปริมาณผลผลิตำเฉลี่ย

มีความสัมพันธ์กับในทิศทางตำรงข้ามกับจุดคุ้มทุนขอำงการปลูก 

มนัสำปะหลงั โดยมนียัสำคญัทางสถติำทิีร่ะดบั .01 กลา่วคอืำ ปรมิาณ

ผลผลิตำเฉลี่ยไม่มีผลกระทบตำ่อำจุดคุ้มทุน

ตารางที่	4 ผลการวิเคราะห์ถดถอำยพหุขอำงปัจจัยที่มีอำิทธิพลตำ่อำส่วนเกินที่ปลอำดภัย

ตัวแปรที่มีผลต่อจุดคุ้มทุน B Std.	Error Beta t Sig.

ตำ้นทุนผันแปรเฉลี่ยตำ่อำหน่วย V 2154.395 88.892 .736 24.236 .000

ตำ้นทุนคงที่รวมเฉลี่ยตำ่อำไร่ FC 1.809 .092 .593 19.725 .000

ราคาขายเฉลี่ย P -311.715 329.426 -.050 -.946 .000

จำนวนผลผลิตำเฉลี่ยตำ่อำไร่ (กก.) Q -.158 .090 -.092 -1.750 .081

(Constant) -706.780 486.920 -1.452 .148

R2 = .714, SEE = 831.96942, F = 176.733, Sig. of F = .000
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 จากตำารางที่ 4 พบว่า เมื่อำทำการวิเคราะห์การถดถอำย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยใส่ 

ตำวัแปรอำสิระ จำนวน 4 ตำวัแปร การรับรูส้ว่นเกนิทีป่ลอำดภัยสามารถ

ทำนายได้ร้อำยละ 71.40 และนำมาเขียนสมการพยากรณ์ได้ว่า  

MST = 0.195 (P) + 0.186 (Q) - 0.267 (FC) - 0.836 (V)

 ผลการทดสอำบดังกล่าว ผู้วิจัยยอำมรับสมมตำิฐานงานวิจัย 

ดังนี้

 1. ต้ำนทนุผนัแปรเฉลีย่ต่ำอำหนว่ยและต้ำนทุนคงทีร่วมเฉล่ีย

ตำ่อำไร่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตำรงกันข้ามกับส่วนเกินที่ปลอำดภัย 

ขอำงการปลูกมันสำปะหลัง โดยมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01  

กลา่วคอืำ ถา้ตำน้ทนุผนัแปรตำอ่ำหนว่ยและตำน้ทนุคงทีเ่พิม่ข้ึน จะสง่ผล

ทำให้ส่วนเกินที่ปลอำดภัยลดลง

 2. ปริมาณผลผลิตำเฉลี่ยต่ำอำไร่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับส่วนเกินที่ปลอำดภัยขอำงการปลูกมันสำปะหลัง โดยมี 

นัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01 กล่าวคือำ ถ้าปริมาณผลผลิตำเฉล่ีย 

เพิ่มขึ้น จะส่งผลทำให้ส่วนเกินที่ปลอำดภัยเพิ่มขึ้น

 3. ราคาขายเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับในทิศทางเดียวกัน

กับส่วนเกินที่ปลอำดภัยขอำงการปลูกมันสำปะหลัง โดยมีนัยสำคัญ

ทางสถติำทิีร่ะดบั .01 กลา่วคอืำ ราคาขายเฉลีย่เพิม่ขึน้ จะสง่ผลทำให้

ส่วนเกินที่ปลอำดภัยเพิ่มขึ้น

  

สรุปและอภิปรายผล
 ปัจจัยที่มีผลตำ่อำจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอำดภัยจาก 

การปลูกมันสำปะหลังในพื้นท่ีตำำบลลำเพียก อำำเภอำครบุรี จังหวัด

นครราชสีมา สรุปและอำภิปรายผลได้ ดังนี้

 1. ประเด็นด้านตำ้นทุนและผลตำอำบแทน ตำ้นทุนผันแปร 

มสีดัสว่นทีส่งูกวา่ตำน้ทนุคงที ่ทัง้นีต้ำน้ทนุผนัแปรสว่นใหญเ่ปน็ตำน้ทนุ

ผันแปรด้านการผลิตำ โดยเฉพาะวัตำถุดิบทางตำรง ได้แก่ ค่าปุ�ย  

คา่ตำน้พนัธ์ุมนัสำปะหลงั ราคาขอำงปจัจยัการผลติำดงักลา่วมแีนวโน้ม

เพิม่ขึน้ รวมถงึเกษตำรกรสว่นใหญย่งัคงมกีารจา้งแรงงานในการปลกู 

ดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตำ จึงทำให้ตำ้นทุนส่วนนี้มีสัดส่วนมากกว่า

ตำน้ทนุคงที ่ผลการวิจยันีส้อำดคล้อำงกับโครงสรา้งตำน้ทนุขอำงการปลกู

มนัสำปะหลังในพ้ืนทีต่ำำบลศรีละกอำ อำำเภอำจักราช จงัหวัดนครราชสีมา 

พบว่า สดัสว่นตำน้ทนุผนัแปรคดิเปน็รอ้ำยละ 91.77 สงูกวา่ตำน้ทนุคงที่

ทีม่เีพียงรอ้ำยละ 8.23  โดยตำน้ทุนผันแปรทีม่สีดัส่วนสงูกวา่ประกอำบ

ด้วยต้ำนทุนผันแปรด้านการผลิตำในส่วนวัตำถุดิบทางตำรง และค่าแรง

ทางตำรง (เบญจมาศ  อำภิสิทธ์ิภิญโญ, ณิชฎา  กีรติำอุำไร และ 

ลินนภัสสร์  วุฒิกนกกัญจน์, 2564: 1733)

 เกษตำรกรในพื้นท่ีตำำบลลำเพียกเก็บเก่ียวผลผลิตำได้ 

ค่อำนข้างสูง โดยปริมาณผลผลิตำเฉลี่ยเท่ากับ 3,680.73 กิโลกรัม 

ตำ่อำไร่ ราคาขายเฉลี่ย 2.10 บาทต่ำอำกิโลกรัม ในขณะท่ีภาพรวม 

ขอำงประเทศ พบวา่ ปรมิาณผลผลติำจรงิเฉลีย่ เทา่กบั 3,372 กโิลกรมั

ตำอ่ำไร ่ราคาขายจรงิเฉลีย่ 2.09 บาทตำอ่ำกโิลกรมั (สำนกังานเศรษฐกจิ

การเกษตำร, 2565: อำอำนไลน์) ความแตำกตำ่างขอำงปริมาณผลผลิตำ 

ทีเ่กบ็เกีย่วไดม้คีวามแตำกตำา่งกนัเปน็ผลมาจากปัจจยัหลายประการ 

เช่น สายพันธุ์มันสำปะหลัง ประเภทขอำงดิน การใช้ปัจจัยการผลิตำ 

ระยะเวลาเก็บเกี่ยว เทคนิคการเพาะปลูก เป็นตำ้น โดยสายพันธุ์ 

มนัสำปะหลงัทีใ่ชใ้นพืน้ทีต่ำำบลลำเพยีกเปน็พนัธุร์ะยอำง 72 ประเภท

ดินส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนปนทราย ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอำยู่ในช่วง 

10-12 เดือำน ส่วนราคาขายเฉล่ียที่เกษตำรกรขายได้จริงใกล้เคียง 

กับราคาขายเฉล่ียจริงโดยภาพรวมขอำงประเทศ เน่ือำงจากนโยบาย

การประกันราคาผลผลิตำขอำงรัฐบาล

 2. ประเด็นด้านจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอำดภัยขอำง

การปลกูมนัสำปะหลงั การปลกูมนัสำปะหลงัในพืน้ทีต่ำำบลลำเพยีก

มจีดุคุม้ทนุค่อำนขา้งตำำ่ คอืำ 844.08 กโิลกรมัตำอ่ำไร ่คดิเป็นรายไดเ้ฉลีย่

ทีจ่ดุคุ้มทนุเทา่กบั 1,772.57 บาทตำอ่ำไร ่เมือ่ำเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณ

ผลผลิตำเฉลีย่ทีเ่ก็บเกีย่วได้ 3,680.73 กโิลกรัมต่ำอำไร ่ทำให้มสีว่นเกิน

ที่ปลอำดภัยเฉลี่ยที่ค่อำนข้างสูง ในกรณีที่ปริมาณผลผลิตำมีแนวโน้ม

ลดลง ปริมาณการขายผลผลิตำสามารถลดลงได้สูงสุดไม่เกิน 

2,836.65 กิโลกรัมตำ่อำไร่ เป็นเงิน 5,956.97 บาทตำ่อำไร่ หากปริมาณ

การขายผลผลิตำลดลงมากกว่านี้จะทำให้เกษตำรกรได้รับผลขาดทุน

 3. ประเดน็ความสมัพนัธข์อำงตำน้ทนุ ปรมิาณผลผลติำและ

ราคาขายทีมี่ตำอ่ำจดุคุม้ทนุ พบว่า ตำน้ทนุผนัแปรเฉลีย่ต่ำอำหนว่ย ตำน้ทุน

คงที่รวมเฉลี่ยตำ่อำไร่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจุดคุ้มทุน มีนัยสำคัญ

ทางสถิตำิที่ระดับ .01 ส่วนปริมาณผลผลิตำเฉลี่ยตำ่อำไร่และราคาขาย

เฉลีย่มคีวามสมัพันธ์เชงิลบกับจุดคุม้ทนุ มนียัสำคัญทางสถติำท่ีิระดับ 

.01 โดยเรียงลำดับอิำทธิพลขอำงความสัมพันธ์จากมากไปน้อำย คือำ 

ตำ้นทุนผันแปรเฉล่ียตำ่อำหน่วย ตำ้นทุนคงที่รวมเฉล่ียตำ่อำไร่ และ 

ราคาขายเฉลี่ยตำามลำดับ สอำดคล้อำงกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจาก

การปลูกแก้วมังกรขอำงเกษตำรกรบ้านร่อำงจิก จังหวัดเลย (กัลญา   

ลนุนะหา, อำานนท์  ผกากรอำง และวรินทร์ธร  โตำพันธ์, 2563: 1639) 

พบว่า ปัจจัยขอำงราคาแก้วมังกรส่งผลทำให้มีจุดคุ้มทุนตำ่ำและ

สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาสั้น และสอำดคล้อำงกับการวิเคราะห์

จุดคุ้มทุนและการใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อำการวางแผนกำไร  

กรณีศึกษาผลิตำภัณฑ์ เดอำะ ทรีทเม้นท์ เซร่ัม ขอำงวิสาหกิจชุมชน 

วาเบลลล์า่ซ ์จงัหวดัพจิติำร พบวา่ การวเิคราะหจ์ดุคุม้ทนุทำใหท้ราบ

ว่าหากสามารถลดตำ้นทุนผันแปรได้ จะทำให้กำไรส่วนเกินเพิ่มขึ้น 

และจุดคุ้มทุนจะลดลง ทำให้วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการ

ทำกำไรสูงขึน้ อำรทยั  วานิชด,ี ธณกร  เทยีมอำดุมฤกษ์, จงจิตำต์ำ  แซ่ลี ้

และแววระวี  ชนะนนท์, 2563: 121).

 ประเด็นดา้นความสัมพนัธข์อำงต้ำนทนุ ปริมาณผลผลิตำและ

ราคาขายที่มีตำ่อำส่วนเกินที่ปลอำดภัย พบว่า ตำ้นทุนผันแปรเฉลี่ย 

ตำ่อำหน่วยและต้ำนทุนคงที่รวมเฉลี่ยตำ่อำไร่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ 

ส่วนเกินที่ปลอำดภัย มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01 ส่วนปริมาณ
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ผลผลิตำเฉลี่ยตำ่อำไร่ และราคาขายเฉลี่ยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 

ส่วนเกินที่ปลอำดภัย มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01 โดยเรียงลำดับ

อำิทธิพลขอำงความสัมพันธ์จากมากไปน้อำย คือำ ราคาขายเฉล่ีย 

ปริมาณผลผลิตำเฉลี่ยตำ่อำไร่ ตำ้นทุนคงท่ีรวมเฉลี่ยตำ่อำไร่ และตำ้นทุน

ผันแปรเฉลี่ยตำ่อำหน่วย ตำามลำดับ สอำดคล้อำงกับการวิเคราะห ์

จุดคุ้มทุนการปลูกข้าวเล็บนกปัตำตำานีขอำงเกษตำรกรจังหวัดพัทลุง 

(กาญจนา  ปล้อำงอำ่อำน, 2561: 339) พบว่า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

ทำให้ เกษตำรกรที่ มีพื้นที่แตำกต่ำางกันได้แนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการลดตำ้นทุนการผลิตำ และคำนึง

ถงึสัดส่วนขอำงปริมาณการขายผลผลิตำให้เกินกว่าจุดคุม้ทุน เพือ่ำเพิม่

ส่วนเกินเพื่อำความปลอำดภัยให้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจยัปจัจยัทีมี่ผลกระทบต่ำอำจดุคุ้มทุนและส่วนเกิน

ที่ปลอำดภัย ผู้วิจัยมีประเด็นข้อำเสนอำแนะเพื่อำการจัดการตำ้นทุน 

ปริมาณผลผลิตำ และราคาขาย ดังนี้

 1. ควรส่งเสริมให้มีกระบวนการจัดการความรู้ตำาม 

วิถีชุมชนเพื่อำลดตำ้นทุนการผลิตำ เช่น ขยายพันธุ์มันสำปะหลังใช้เอำง 

การใช้ปุ�ยหมัก ปุ�ยพืชสด ทดแทนปุ�ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้น การใช้

แรงงานในครัวเรือำนร่วมกันเพื่อำลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

เปน็ตำน้ โดยการเรยีนรูจ้ากกลุม่เกษตำรกรในชุมชนทีมี่การใชแ้นวทาง

ดังกล่าวเพื่อำเป็นตำ้นแบบในการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้แก่เกษตำรกร 

ที่ไม่มีแนวทางในการจัดการปัญหาต้ำนทุนท่ีเกิดข้ึน ทำให้เกษตำรกร

สามารถพึ่งพาตำนเอำงได้ สอำดคล้อำงกับผลการศึกษาการพัฒนา 

รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตำามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอำเพียงชุมชนตำ้นแบบบ้านคลอำงราง จังหวัดสระแก้ว  

พบว่า การมีกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการดึงจุดเด่น จุดแข็ง

ขอำงชมุชนซึง่เปน็วถิวีฒันธรรมขอำงชมุชนมาเปน็แนวทางในการสรา้ง

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ (นงนุช  ศรีสุข และเบญญาดา   

กระจ่างแจ้ง, 2565: 97) 

 2. ควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการผลิตำในรูปแบบนา

แปลงใหญใ่หม้ากขึน้และดำเนนิการอำยา่งตำอ่ำเนือ่ำง เพือ่ำใหเ้กดิการใช้

ทรพัยากรการผลติำอำืน่รว่มกนั มอีำำนาจในการตำอ่ำรอำงราคาในการซือ้ำ

ปัจจัยการผลิตำ รวมถึงการจำหน่ายร่วมกันเพื่อำสร้างอำำนาจในการ

ตำอ่ำรอำงราคาขาย ซึง่การรวมกลุม่นาแปลงใหญจ่ะทำไดด้กีวา่การทำ

เกษตำรแบบแปลงเดียว และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มนา 

แปลงใหญม่คีวามเขม้แขง็และเปน็รปูธรรมอำยา่งยัง่ยนื ผลการศกึษา

ที่สนับสนุนนโยบายนาแปลงใหญ่ว่าสามารถลดตำ้นทุนเพิ่มผลผลิตำ

ได้ เช่น นโยบายแปลงใหญ่กับบริบทขอำงภาคเกษตำรไทยในปัจจุบัน 

พบว่า การส่งเสริมการปลูกข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ในพื้นที ่ 

77 จังหวัด ช่วยทำให้ตำ้นทุนลดลงอำย่างน้อำยที่สุดร้อำยละ 10.09  

ขอำงต้ำนทุนทั้งหมด และลดลงมากท่ีสุดร้อำยละ 48.10 ขอำงต้ำนทุน

ทั้งหมด และเพิ่มผลผลิตำได้เฉลี่ยร้อำยละ 20 (กมลรัตำน์  ถิระพงษ์, 

2561: 55)
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยอำิทธิพลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) ตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำงขอำงนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2564  มีวัตำถุประสงค์ 1. เพื่อำศึกษาและวิเคราะห์การรับข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำงผ่านช่อำงทาง 

ตำ่าง ๆ ขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) 2. เพื่อำศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook) ขอำงนักศึกษา 3. เพื่อำศึกษาปัญหา 

ขอ้ำเสนอำแนะอิำทธพิลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) ตำอ่ำการมสีว่นรว่มทางการเมือำง ซ่ึงกลุ่มตำวัอำย่างทีใ่ชใ้นการศึกษาวจิยัครัง้นีใ้ชว้ธิกีารสุ่มตัำวอำยา่ง

แบบแบ่งชั้น (Stratified Radom sampling) นักศึกษาภาคปกตำิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จาก 

3 สาขาวิชา คือำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตำร์ นิตำิศาสตำร์ และรัฐศาสตำร์ จำนวน 300 คน เครื่อำงมือำใช้เก็บรวบรวมข้อำมูล คือำ แบบสอำบถาม 

สถิตำิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อำมูล คือำ อำัตำราร้อำยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน (standard deviation) 

 ผลการวิจัยพบว่า

 ข้อำมูลทั่วไปขอำงผู้ตำอำบแบบสอำบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อำยละ 62.7 อำยู่ในช่วงอำายุ 18 ปี คิดเป็นร้อำยละ 38.0 และ

นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอำยู่ระดับชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อำยละ 54.5  

 การใช้เฟซบุ�ก (Facebook) ในการรับขอ้ำมูลขา่วสารทางการเมอืำงขอำงนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง 

ส่วนใหญ่ใช้บัญชีขอำงตำนเอำงในการใช้งานเฟซบุ�ก (Facebook) และมีวัตำถุประสงค์เปิดใช้งานเฟซบุ�ก (Facebook) เพื่อำตำนเอำง โดยมีความถี่

การใช้งานเฟซบุ�ก (Facebook) เป็นประจำทุกวัน ส่วนใหญ่มีการตำิดตำามข่าวสารทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook) เป็นประจำทุกวัน  

การมสีว่นรว่มทางการเมอืำงผา่นเฟซบุ�ก (Facebook) ทกุครัง้ทีม่กีารใชง้านและสว่นใหญใ่ชเ้ฟซบุ�ก (Facebook) เพือ่ำประโยชนด์า้นนำเสนอำ

ข้อำมูลส่วนตำัว 

 การมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook) พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือำงขอำงนักศึกษาอำยู่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐานเท่ากับ 0.76 ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือำงท่ีนักศึกษา สามารถกระทำได้ 5 ขั้น 

ได้แก่ 1. ด้านการติำดตำามข่าวสารทางการเมือำง 2. ด้านชักชวนให้ผู้อำื่นสนทนาเรื่อำงการเมือำง 3. ด้านใช้สิทธิอำอำกเสียงในการเลือำกตำั้ง  

4. ด้านเชิญชวนให้ผู้อำื่นไปใช้สิทธิในการเลือำกตำั้ง  5. ด้านใช้สัญลักษณ์ตำ่าง ๆ เพื่อำแสดงการสนับสนุนพรรคหรือำผู้สมัคร 

 ปัญหาและอำุปสรรคอำิทธิพลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) ตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำงขอำงนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและ 

การปกครอำง พบว่า มีความยุ่งยากในการตำรวจสอำบความถูกตำ้อำงขอำงข้อำมูลถูกจำกัดในการใช้งานโดยระเบียบและกฎหมาย เป็นเครื่อำงมือำ

ในการโจมตำีทางการเมือำง ข้อำมูลถูกบิดเบือำนขาดความน่าเชื่อำถือำ ทำให้เกิดความแตำกแยกในสังคมและใช้งานยาก ไม่สะดวก

 ข้อำเสนอำแนะขอำงการศึกษา คือำ ควรส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงอำอำกทางการเมือำงบนสื่อำอำอำนไลน์ด้วยข้อำมูลที่เป็นจริง มีความ 

นา่เชือ่ำถอืำ และเปน็ไปประโยชนส์ำหรบัผูน้ำไปใชใ้นการอำา้งอำงิ การจดัอำบรมใหค้วามรูแ้กน่กัศึกษาในการใชง้านสือ่ำอำอำนไลนป์ระเภทเฟซบุ�ก 

(Facebook) เพื่อำเป็นช่อำงทางการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อำคิดเห็น สร้างทัศนคตำิทางการเมือำงเชิงสร้างสรรค์ตำ่อำไป

คำสำคัญ : การรับรู้ข่าวสารผ่านเฟซบุ�ก, การมีส่วนร่วมทางการเมือำง
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Abstract
 The objectives of this study were to: 1) study and analyze the receipt of political information through  

various channels of Facebook, 2) study participation in politics through the students Facebook, and 3) study the 

problem of suggestions on the influence of Facebook on political participation. The samples used in this study were 

300 students of College of Law and Governance, Sisaket Rajabhat University. The sample drawn form 3 Department: 

Public Administration, Jurisprudence, and political science, using stratified random sampling.The instruments used  

in this research were questionnaires.The statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard 

deviation.

 Research findings were as follows: 

 The participants mostly were female (62.7%) with the age of 18 years old (38%) , studying at the first year 

(54.5%).

 Using Facebook  to receive political information of students found that most of them use their own accounts 

to use Facebook  and have the purpose of activating Facebook for themselves, with the frequency of using Facebook  

on a daily basis. Most of them have been following political news through Facebook on a daily basis. Political  

Contributions via Facebook  every time. Most of them use Facebook for the benefit of presenting personal  

information.

 Political participation through various of Facebook found that receiving political affecting the political  

participation of students was at medium level. The mean was 3.27 The standard deviation was 0.76  Political  

participation that students can be done in 5 steps: 1. Follow up on political news 2. Persuading others to discuss 

politics 3. The exercise of voting rights in elections 4. Inviting others to exercise their right to vote  5. The side uses 

different symbols to show support for a party or candidate.

 Problems and barriers to the influence of Facebook on the political participation of students of the College 

of Law and Governance were found that it was difficult to verify the accuracy of information, limited in use by  

regulations and laws a tool for political attacks The information is distorted and lacks credibility causing divisions in 

society and inconvenient difficult to use.

 The study’s recommendations are: 1) encouraging students to express their opinions on politically  

through  online media with truthful and credible information. Which is useful for the user to refer, 2) training students 

to use  online media in the Facebook as a learning channel, and 3) exchanging  ideas to build a constructive political 

attitude.

Keywords : The information gained from Facebook, Political participation
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บทนำ
 อิำทธิพลขอำงกระแส “โลกาภิวัตำน์” ได้เกิดขึ้นและขยาย 

วงกว้างอำย่างรวดเร็ว ทำให้การตำิดตำ่อำสื่อำสารโทรคมนาคมมีความ

สะดวก การรับรู้ข่าวสารมีความรวดเร็ว มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ทั่วโลก เสมือำนอำยู่ในชุมชนหรือำประเทศเดียวกัน เกิดการส่งผ่าน

วัฒนธรรมผ่านสื่อำทันสมัย ตำลอำดจนการรับอิำทธิพลขอำงทัศนคติำ 

และค่านิยมสมัยใหม่แบบตำะวันตำกเข้ามาภายในประเทศ ซึ่ง 

“ประเทศไทย” เป็นประเทศหน่ึงท่ีได้รับการส่งผ่านทัศนคติำและ 

ค่านิยมสมัยใหม่แบบตำะวันตำกเข้ามาเช่นกัน แตำ่ยังคงมีการพัฒนา 

การมีส่วนร่วมทางการเมือำงขอำงประชาชนในรูปแบบวัฒนธรรม 

ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อำ และทัศนคติำ แบบสังคมไทย ทำให้ 

การพัฒนาระบบประชาธิปไตำยมีความล่าช้า ถึงแม้จะได้รับอำิทธิพล

วัฒนธรรม ทัศนคติำ และค่านิยมแบบตำะวันตำกมาอำย่างต่ำอำเนื่อำง 

อำยา่งไรกต็ำามการพฒันาและการเปลีย่นแปลงทางสงัคมสง่ผลตำอ่ำการ

พัฒนาระบบประชาธิปไตำยขอำงนานาประเทศ การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือำง และการให้ความสำคัญตำ่อำ 

“ประชาชน” ผู้เป็นเจ้าขอำงอำำนาจนั้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผล

ให้หลายประเทศมีการตำื่นตัำวทางการเมือำงมากข้ึน ซ่ึง ภณธกร   

กุลสันตำ์ (2550: 1) ได้ให้อำธิบายเพิ่มเตำิมว่าอำาจเป็นเพราะการขยาย

ฐานการศึกษาขอำงรัฐ การเรียนรู้ทางการเมือำง การประชาสัมพันธ์ 

หรือำการนำเสนอำทางสื่อำตำ่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะส่ือำทาง

อำินเทอำร์เน็ตำที่กลายเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือำงในรูปแบบต่ำาง ๆ  โดยการใช้สือ่ำอิำนเทอำร์เน็ตำเป็นสือ่ำกลาง 

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือำง “สื่อำอำินเทอำร์เน็ตำ” เป็นส่ือำ

ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอำย่างมากในสังคมอำอำนไลน์  

(Social Network) เช่น การรับส่งอีำเมล์ การค้นหาข้อำมูลโดยใช้

โปรแกรมค้นหา การตำิดตำามข่าวสาร การดูข้อำมูลการเดินทาง หรือำ

ขอ้ำมลูดา้นการเมอืำง การใชเ้วบ็เครอืำขา่ยสงัคม การปฏสิมัพนัธก์บัคน

กลุ่มอำื่น ๆ การตำิดตำามข่าวสารทางการเมือำง ตำลอำดจนสถานการณ์

และปรากฏการณ์ทางการเมือำงท่ีสำคัญ ทำให้ประชาชนมีแนวโน้ม

ในการบริโภคข้อำมูลทางการเมือำงผ่านสื่อำอำินเทอำร์เน็ตำมากขึ้น 

เนือ่ำงจากสามารถเผยแพรข่อ้ำมลูทางการเมอืำงผา่น “สือ่ำอำนิเทอำรเ์นต็ำ” 

ได้อำย่างรวดเร็วและตำ่อำเน่ือำง สามารถเข้าถึงข้อำมูลได้ง่าย ส่งผลให้

กระบวนการในการมีส่วนร่วมทางการเมือำงในรูปแบบการแสดง

ความเห็น การแสดงอำอำกทำได้ง่ายและมากขึ้น จนกระทั่งส่ือำ

อำนิเทอำรเ์นต็ำสามารถสรา้งให้เกดิการส่ือำสารทีข่ยายวงกวา้งจนนำมา

สู่การแสดงอำอำกขอำงพฤตำิกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือำงมากขึ้น 

เช่น การอำอำกไปใช้สิทธิในการเลือำกตำั้ง การเข้าร่วมในการรณรงค์ 

ในการหาเสียง การพูดคุยผ่านสื่อำอำินเทอำร์เน็ตำในการชักชวนกันไป

ลงคะแนนเสียงเลือำกตำั้ง ดังนั้น อำาจกล่าวได้ว่าในโลกยุคโลกาภิวัตำน์ 

“สื่อำอำินเทอำร์เน็ตำ” มีความสำคัญตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำง 

ขอำงประชาชนอำย่างมากที่สุด

 การมีส่วนร่วมทางการเมอืำงขอำงประชาชนถอืำเป็นหลกัการ 

ส�าคัญอำย่างหนึ่งขอำงระบอำบประชาธิปไตำย แม้ว่าพฤตำิกรรมทาง 

การเมือำงขอำงประชาชนในแตำ่ละสังคมนั้นจะแตำกตำ่างกันไป ตำาม

วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อำ หรือำทัศนคตำิ แตำ่ทุกคน 

กม็คีวามส�าคญัในการพฒันาประเทศทัง้สิน้ ปัจจบุนัประชาชนมกีาร

ตำื่นตำัวทางการเมือำงมากขึ้น อำาจเป็นเพราะการขยายฐานการศึกษา

ขอำงรฐั การเรยีนรู้ทางการเมอืำง การประชาสมัพันธ์ หรอืำการน�าเสนอำ

ทางส่ือำตำ่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นก็ตำาม โดยเฉพาะส่ือำทางอิำนเทอำร์เน็ตำ 

ล้วนท�าให้เกิดกระบวนการเคล่ือำนไหวทางสังคม และจุดประกาย

ให้ประชาชนมีความตำ้อำงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือำงมากขึ้น 

ไม่่ว่าจะเป็นการอำอำกไปใช้สิทธิเลือำกตำั้ง การเข้าไปมีบทบาทในการ 

ร่วมรณรงค์หาเสียง การชักชวนประชาชนอำอำกมาใช้สิทธิเลือำกตำั้ง 

การร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือำง หรือำการเข้าร่วมชุมนุมประท้วง

หรือำเรียกร้อำงสิทธิตำ่าง ๆ

 ผู้วิจัยตำระหนักถึงความสำคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้ำนทำให้

สนใจที่จะศึกษาและทำการวิจัยอำิทธิพลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) 

ตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำงขอำงนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและ

การปกครอำง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2564 ตำ่อำไป

วัตถุุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อำศึกษาและวิเคราะห์การรับข้อำมูลข่าวสารทาง 

การเมือำงผ่านช่อำงทางตำ่าง ๆ ขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) 

 2. เพื่อำศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก 

(Facebook) ขอำงนักศึกษา

 3. เพื่อำศึกษาปัญหาข้อำเสนอำแนะอำิทธิพลขอำงเฟซบุ�ก 

(Facebook) ตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ประโยชน์ของการวิจัย
 1. ทราบถึงการรับข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำงผ่าน 

ช่อำงทางตำ่าง ๆ ขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) 

 2.  ทราบถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก 

(Facebook) ขอำงนักศึกษา

 3. ทราบถึงปัญหาข้อำเสนอำแนะอิำทธิพลขอำงเฟซบุ�ก 

(Facebook) ตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำง 

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย

 ประชากร คือำ นักศึกษาภาคปกตำิ วิทยาลัยกฎหมายและ

การปกครอำง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 1,193 คน 

(จำนวนนักศึกษาขอำงวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง, 2563)

 กลุ่มตัำวอำย่าง คือำ ใช้วิธีการสุ่มตัำวอำย่างแบบแบ่งชั้น  

(Stratified Radom sampling) โดยแบ่งประชากรอำอำกเป็นกลุ่ม

เพือ่ำเก็บข้อำมูลจากจำนวนประชากร จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตำร์ นิตำิศาสตำร์ และรัฐศาสตำร์ โดยเทียบจาก

ตำารางขนาดกลุ่มตำัวอำย่าง (selection of simple size) ซึ่งระดับ

ความเชื่อำมั่น 0.05 โดยใช้สูตำรการคำนวณขอำง Yamane ได้ขนาด

ขอำงกลุ่มตำัวอำย่าง จำนวนไม่น้อำยกว่า 300 คน

 ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศึกษาเกีย่วกับอำทิธิพลขอำงเฟซบุ�กกบัการ

มีส่วนร่วมทางการเมือำง ประกอำบด้วย 

 1. การรับข้อำมลูขา่วสารทางการเมอืำงผา่นชอ่ำงทางตำา่ง ๆ  

ขอำงเฟซบุ�ก (Facebook)

 2. การมีส่วนรว่มทางการเมอืำงผา่นเฟซบุ�ก (Facebook) 

ขอำงนักศึกษา

 3. ปัญหาขอ้ำเสนอำแนะอำทิธิพลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) 

ตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำง 

 ขอบเขตด้านเวลา 

 ในการทำวิจัยและเก็บข้อำมูลครั้งนี้ อำยู่ในช่วงเดือำน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงเดือำนกันยายน พ.ศ. 2564

แนวคิดทฤษฎีีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 แนวคดิเกีย่วกบัการมีสว่นรว่มทางการเมอืง	(Political	

Participation)

 ทิพาพร  พิมพิสุทธ์ (2542: 133-134) ได้ให้ความหมาย

ขอำงการเข้าร่วมทางการเมือำงว่า หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ 

กระทำ (Activity) ขอำงแต่ำละบุคคลซึง่มีอำทิธพิลต่ำอำการตัำดสนินโยบาย

ขอำงรัฐบาล เรียกว่า Autonomous Participation และการม ี

ส่วนร่วมซ่ึงมีอำิทธิพลตำ่อำการตำัดสินนโยบายโดยทางอำ้อำมนอำกเหนือำ

จากแตำ่ละบุคคลโดยตำรงแล้ว เรียกว่า Mobilized participation

 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง	 (Political	

Communication)

 พิชิตำ  วิจิตำรบุญยรักษ์ (2553) กล่าวว่า สื่อำสังคมอำอำนไลน์ 

คือำ สื่อำที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสารซึ่งอำยู่ในรูปแบบตำ่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร 

ผ่านเครือำข่ายอำอำนไลน์ โดยสามารถโตำ้ตำอำบกันระหว่างผู้ส่งสารและ

ผู้รับสาร หรือำผู้รับสารด้วยกันเอำง ซึ่งสามารถแบ่งสื่อำสังคมอำอำนไลน์

อำอำกเป็นประเภทต่ำาง ๆ ที่ใช้กันบ่อำย ๆ คือำ บล็อำก (Blogging)  

ทวิตำเตำอำร์และไมโครบล็อำก (Twetter and Microblogging)  

เครือำข่ายสังคมอำอำนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปันสื่อำ

ทางอำอำนไลน์ (Media Sharing)

 อำาทิตำย์  สุริยะวงศ์กุล (2555: 40) กล่าวเพิ่มเตำิมเกี่ยวกับ 

“การเมือำงบนเฟชบุ�ค”ว่า นอำกจากจะมีการใช้เฟชบุ�ค (Facebook) 

รวมกลุ่มในลักษณะที่เป็นการรวมกลุ่มขอำงคน ที่มีความคิดเห็น

ทางการเมือำงร่วมกันและขยายอำอำกไปทำกิจกรรมเคลื่อำนไหว 

ทางการเมือำงแล้วเฟชบุ�ค (Facebook) มบีทบาทอำย่างมากต่ำอำความ

ขัดแย้งทางการเมือำงในช่วง เมษายน-พฤษภาคม 2553 เช่น การใช้

ตัวแปรต้น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลของเฟซบุ�ก	

(Facebook)	ตอ่การมสีว่นรว่ม

ทางการเมืองของนักศ์ึกษา

 - เพศ

 - อำายุ

 - ชั้นปีการศึกษา

ตัวแปรตาม

1.	การรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ของเฟซบุ�ก

	 (Facebook)

2.	การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านช่องทางเฟซบุ�ก 

 1) ตำิดตำามข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำง 

 2) ใช้สิทธิอำอำกเสียงในการเลือำกตำั้ง 

 3) ชักชวนให้ผู้อำื่นสนทนาเรื่อำงการเมือำง 

 4) เชิญชวนให้ผู้อำื่นไปใช้สิทธิอำอำกเสียงในการเลือำกตำั้ง 

 5) ใช้สัญลักษณ์ตำ่าง ๆ เพื่อำแสดงการสนับสนุนพรรคหรือำผู้สมัคร

3.	ปัญหาข้อเสนอแนะ
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อำนิเทอำรเ์นต็ำจากผูท้ีอ่ำยูใ่นพืน้ทีช่มุนุมซึง่ใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่ำนทีถ่า่ยภาพ

และรายงานสถานการณ์แบบฉับพลันทันที ผา่นเฟชบุ�ค (Facebook) 

การแสดงความคิดเห็นทางการเมือำงด้วยการเขียนข้อำความ ภาพ

เคลื่อำนไหว หรือำแบ่งปันรูปในเครือำข่ายเพื่อำนฝูงขอำงตำนเอำงอำีกด้วย

 แนวความคิดสื่อออนไลน์กับการประชาสัมพันธ์ทาง 

การเมือง

 กฤษมันตำ์  วัฒนาณรงค์ (2554) นิยามความหมายขอำง 

สื่อำอำอำนไลน์ไว้ว่า คือำ ช่อำงทางขอำงการสื่อำสารผ่านอำินเทอำร์เน็ตำ  

(Internet) โดยผูรั้บสารใชอ้ำนิเทอำร์เนต็ำเป็นชอ่ำงทางการเขา้ถงึขอ้ำมูล

และข่าวสาร และผูส่้งสารใช้อำนิเทอำร์เนต็ำเป็นช่อำงทางขอำงการเผยแพร่ 

ข้อำมูลและข่าวสาร 

 Kristian  Smith (2011) ศึกษาเรื่อำง สื่อำสังคมอำอำนไลน์

กับการรณรงค์ทางการเมือำง พบว่า ในการเลือำกตำั้งประธานาธิบดี

ขอำงสหรัฐอำเมริกา เมื่อำปี 2008 บารัก โอำบามา ได้เปลี่ยนรูปแบบ 

การรณรงค์ทางการเมือำงมาเป็นการใช้สื่อำอำินเทอำร์เน็ตำโดยเฉพาะ

อำย่างย่ิงส่ือำสังคมอำอำนไลน์เพื่อำเป้าประสงค์ในทางการเมือำง ทั้งนี ้

การใช้สื่อำสังคมอำอำนไลน์ขอำงโอำบามาว่าเปรียบเสมือำนกับการใช้ 

สือ่ำโทรทัศน์ในการรณรงค์ทางการเมือำงขอำงประธานาธิบดีจอำห์นเอำฟ

เคนเนดี้ในปี 1960 และโอำบามายังใช้เฟซบุ�กเป็นช่อำงทางหลัก 

ในการรณรงค์และสื่อำสารกับประชาชนมากที่สุด

วิธีการดำเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือำ นักศึกษาภาคปกติำ 

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

จำนวน 1,193 คน (จำนวนนักศึกษาขอำงวิทยาลัยกฎหมายและ 

การปกครอำง, 2563)

 กลุ่มตัำวอำย่าง คือำ ใช้วิธีการสุ่มตัำวอำย่างแบบแบ่งชั้น  

(Stratified Radom sampling) โดยแบ่งประชากรอำอำกเป็นกลุ่ม

เพื่อำเก็บข้อำมูล จำนวน 3 สาขาวิชา ซึ่งวิทยาลัยกฎหมายและ 

การปกครอำงมีทัง้หมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตำร์ 

นิตำิศาสตำร์ และรัฐศาสตำร์ โดยเทียบจากตำารางขนาดกลุ่มตำัวอำย่าง 

(selection of simple size) ซึง่ระดบัความเชือ่ำมัน่ 0.05 โดยใชสู้ตำร

การคำนวณขอำง Yamane (Yamane, Taro 1973 อำ้างอิำงใน  

ศิริพงศ์  พฤทธิพันธ์, 2553: 203) ท่ีระดับความเช่ือำมั่น 95%  

ได้ขนาดขอำงกลุ่มตำัวอำย่าง จำนวนไม่น้อำยกว่า 300 คน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 แบบสอำบถามโดยเนือ้ำหาและโครงสรา้งขอำงแบบสอำบถาม

มีลักษณะ ดังนี้ 

 แบบสอบถุามสำหรับนักศ์ึกษา โดยหมายถึงนักศึกษาที่

สังกัดวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ ประกอำบด้วย 4 ตำอำน ดังนี้ ตำอำนที่ 1 แบบสอำบถาม 

เกี่ยวกับข้อำมูลทั่วไปขอำงผู้ตำอำบแบบสอำบถามได้แก่ แบบสอำบถาม

เกีย่วกับปัจจัยส่วนบุคคลขอำงผู้ตำอำบแบบสอำบถามโดยใช้แบบสอำบถาม 

ชนิดตำรวจรายการ (checklist) เพศ อำายุ ระดับชั้น ปีการศึกษา 

จำนวน 3 ข้อำ ตำอำนที่ 2 แบบสอำบถามเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ�ก  

(Facebook) ในการรับข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำง โดยใช้ 

แบบสอำบถามชนิดตำรวจรายการ (checklist) จำนวน 6 ข้อำ  

ตำอำนที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook)  

ขอำงนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง มีจำนวน 10 ข้อำ 

ตำอำนที่ 4 ข้อำเสนอำแนะเป็นแบบสอำบถามที่ให้ผู้ตำอำบแบบสอำบถาม

ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตำิมเกี่ยวกับปัญหาและข้อำเสนอำแนะ 

ทีม่อีำทิธพิลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) ตำอ่ำการมส่ีวนร่วมทางการเมือำง 

ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด (open ended question)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อำมูล 

โดยแจกแบบสอำบถามสำหรับนักศึกษาในวิทยาลัยกฎหมายและ 

การปกครอำงจำนวน 300 ชุด โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อำมูล 

1 เดือำน คือำ เดือำนกรกฎาคม 2564

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถุิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 การประมวลผลและการวิ เคราะห์ข้อำมูล ท่ีได้จาก

แบบสอำบถาม ซึ่งใช้การประมวลผลและวิเคราะห์ใช้ วิธีการทดสอำบ

สมมตำิฐานการวิจัยเพื่อำตำอำบคำถามการวิจัย โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตำร์ช่วยในการวิเคราะห์ผล

การศึกษา มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ประกอำบกับใช้เทคนิคทางสถิตำิ

คือำ ค่าร้อำยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตำรฐาน (S.D.) นำมาเขียนสรุปวิเคราะห์พรรณนาตำามประเด็น

คำถามเพื่อำให้สอำดคล้อำงกับวัตำถุประสงค์ขอำงการวิจัย 

 ข้อำมูลที่ ไ ด้จากแบบสอำบถาม ผู้วิจัยจะตำรวจสอำบ 

ความสมบูรณ์ขอำงแบบสอำบถาม ตำรวจให้คะแนน จากนั้นนำไป

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อำมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตำิ

ตำามความเหมาะสม โดยสถิตำิที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือำ หลักสถิตำ ิ

แบบแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และร้อำยละ 

(Percentage) เพื่อำศึกษาวิเคราะห์ข้อำมูลที่รวบรวมได้ แบ่งระดับ

ความเหมาะสมขอำงดัชนีวัดผลความสำเร็จเป็น 5 ระดับ จากทฤษฎี

ขอำง Likert Scale 

สรุปผลการวิจัย
 ในการศึกษาวิจัยอิำทธิพลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) ตำ่อำ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือำงขอำงนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและ 

การปกครอำง มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ พ.ศ. 2564 วตัำถุประสงค์

ขอำงการวิจัยดังนี้
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51วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

 1. เพื่อำศึกษาและวิเคราะห์การรับข้อำมูลข่าวสารทาง 

การเมือำงผ่านช่อำงทางตำ่าง ๆ ขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) 

 2. เพื่อำศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก 

(Facebook) ขอำงนักศึกษา

 3. เพื่อำศึกษาปัญหาข้อำเสนอำแนะอำิทธิพลขอำงเฟซบุ�ก 

(Facebook) ตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำง 

 กลุ่มตำัวอำย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา

วทิยาลยักฎหมายและการปกครอำง จำนวน 3 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตำร์ นิตำิศาสตำร์ และรัฐศาสตำร์ จำนวน 300 คน 

เครื่อำงมือำในการวิจัย คือำ แบบสอำบถามการเก็บรวบรวมข้อำมูลวิจัย 

ไดท้ำการเก็บรวบรวมขอ้ำมลู กลุม่ตัำวอำยา่งใชว้ธิใีชว้ธิกีารสุม่ตัำวอำยา่ง

แบบแบ่งชั้น (Stratified Radom sampling) ตำามจำนวน 

กลุ่มตำัวอำย่างและนำข้อำมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

ทางคณิตำศาสตำร์ โดยใชค้า่สถิตำ ิรอ้ำยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน (SD) วัดอำิทธิพลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) 

ตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำงขอำงนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและ

การปกครอำง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ตำอำบแบบสอำบถาม 

คือำ นักศึกษาในวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 300 คน ครั้งนี้เป็นเพศชาย 112 คน และ 

เพศหญิง จำนวน 188 คน ส่วนใหญ่อำายุ 18 ปี จำนวน 114 คน  

รอำงลงมาอำายุ 20 ปี จำนวน 104 คน อำายุ 21 ปี จำนวน 48 คน

และอำายุ 19 ปี จำนวน 34 คน ตำามลำดับ และนักศึกษาส่วนใหญ่

ศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 จำนวน 118 คน รอำงลงมาคือำ ศึกษาระดับชั้น

ปีที่ 3 จำนวน 105 คน และศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน 

ตำามลำดับ

 ผลการศ์ึกษาข้อที่	 1	 พบว่า	 ข้อมูลการใช้เฟซบุ�ก	 

(Facebook)	ในการรบัขอ้มลูขา่วสารทางการเมอืงของนกัศ์กึษา

ในวิทยาลัยกฎีหมายและการปกครอง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศ์รีสะเกษ	นักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง ส่วนใหญ่ 

ใช้บัญชีขอำงตำนเอำงในการใช้งานเฟซบุ�ก (Facebook) และมี

วัตำถุประสงค์เปิดใช้งานเฟซบุ�ก (Facebook) เพื่อำตำนเอำง โดยมี

ความถี่การใช้งานเฟซบุ�ก (Facebook) เป็นประจำทุกวัน ส่วนใหญ่

มีการติำดตำามข่าวสารทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook) เป็น

ประจำทุกวัน การมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook)

ทุกครั้งที่มีการใช้งานและส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ�ก (Facebook) เพื่อำ

ประโยชน์ด้านนำเสนอำข้อำมูลส่วนตำัว รอำงลงมาด้านตำิดตำามข่าวสาร 

และด้านประชาสัมพันธ์การปฏิบัตำิงาน ด้านการสืบค้นข้อำมูล  

การตำิดตำามข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำง เรียงตำามลำดับ

 ผลการศ์ึกษาตามวัตถุุประสงค์ข้อที่ 	 2	 พบว่า	 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ของเฟซบุ�ก	

(Facebook) การรับขอ้ำมูลข่าวสารทางการเมือำงผ่านช่อำงทางต่ำาง ๆ  

ขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) ได้แก่ 1. รายการโพสต์ำ (Post Items)  

2. ความคิดเห็น (Comments) 3. พูดคุย (Facebook Chat)  

4. กล่อำงข้อำความ (Inbox) 5. กลุ่มเพือ่ำน (Groups) 6. บนัทกึ (Notes) 

7. กิจกรรมหรือำเหตำุการณ์ (Events) 8. รูปภาพ (Photos) 9. วิดีโอำ 

(Videos) 10. เอำกสาร (Documents File) มีผลตำ่อำการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืำงขอำงนกัศกึษาอำยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นการมส่ีวนร่วม 

ทางการเมือำงที่นักศึกษา สามารถกระทำได้  5 ขั้น ได้แก่  

1. ด้านการติำดตำามข่าวสารทางการเมือำง 2.ด้านชักชวนให้ผู้อ่ืำน

สนทนาเรื่อำงการเมือำง 3. ด้านใช้สิทธิอำอำกเสียงในการเลือำกตำั้ง  

4. ดา้นเชญิชวนใหผู้อ้ำืน่ไปใชส้ทิธใินการเลอืำกตำัง้ 5. ดา้นใชส้ญัลกัษณ์

ตำ่าง ๆ เพื่อำแสดงการสนับสนุนพรรคหรือำผู้สมัคร 

 การมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook)  

ขอำงนักศึกษา ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  

ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นด้านการตำิดตำามข้อำมูลข่าวสาร

ทางการเมือำงในระดับมาก และเมื่อำพิจารณาเป็นรายข้อำปรากฏว่า 

ข้อำทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุ มรีะดบัความคิดเหน็มากทีสุ่ด คอืำ รายการ

โพสตำ์ (Post Items) รอำงลงมา คือำ กลุ่มเพื่อำน (Groups) และข้อำ 

ที่มีคะแนนเฉล่ียตำ่ำสุด มีระดับความคิดเห็นน้อำยที่สุด คือำ รูปภาพ  

(Photos) 

 การมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook)  

ขอำงนักศกึษา ดา้นการใชส้ทิธอิอกเสียงเลือกตั�ง ในภาพรวมมรีะดบั

ความคิดเห็นด้านการติำดตำามข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำงในระดับ

ปานกลาง และเมือ่ำพิจารณาเป็นรายข้อำปรากฏว่าข้อำทีมี่คะแนนเฉลีย่

สงูสุด มรีะดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด คอืำ ความคิดเห็น (Comments) 

รอำงลงมา คือำ รายการโพสตำ์ (Post Items) และข้อำที่มีคะแนนเฉลี่ย

ตำ่ำสุด มีระดับความคิดเห็นน้อำยที่สุด คือำ รูปภาพ (Photos)

 การมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook)  

ขอำงนกัศึกษา ด้านชกัชวนให้ผูอ้ืน่สนทนาเรือ่งการเมอืง ในภาพรวม 

มีระดับความคิดเห็นด้านการตำิดตำามข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำง  

ในระดับปานกลาง และเมื่อำพิจารณาเป็นรายข้อำปรากฏว่าข้อำที่มี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือำ พูดคุย  

(Facebook Chat) รอำงลงมา คือำ ความคิดเห็น (Comments) 

และข้อำที่มีคะแนนเฉล่ียต่ำำสุด มีระดับความคิดเห็นน้อำยที่สุด คือำ 

บันทึก (Notes) 

 การมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook)  

ขอำงนักศึกษา ด้านเชิญชวนให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิในการเลือกตั�ง  

ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นด้านการตำิดตำามข้อำมูลข่าวสาร

ทางการเมือำงในระดับปานกลาง และเมื่อำพิจารณาเป็นรายข้อำ 

ปรากฏว่าข้อำที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด

คือำ กลุ่มเพื่อำน (Groups) รอำงลงมา คือำ กิจกรรม (Events) และ 

ข้อำที่มีคะแนนเฉลี่ยตำ่ำสุด มีระดับความคิดเห็นน้อำยที่สุด คือำ วิดีโอำ 

(Videos) 
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 การมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook)  

ขอำงนักศึกษา ด้านใช้สัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือแสดงการสนับสนุน

พรรคหรอืผูส้มคัร ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการตำดิตำาม

ข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำงในระดับปานกลาง และเมื่อำพิจารณา

เป็นรายขอ้ำปรากฏว่าข้อำทีมี่คะแนนเฉลีย่สงูสดุ มรีะดบัความคดิเหน็

มากที่สุด คือำ รูปภาพ (Photos) รอำงลงมา คือำ กลุ่มเพื่อำน (Groups) 

และข้อำที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำำสุด มีระดับความคิดเห็นน้อำยที่สุด คือำ

กิจกรรม (Events) 

 ผลการศ์ึกษาตามวัตถุุประสงค์ข้อท่ี	 3	 พบว่า	 ปัญหา

และอปุสรรคอิทธพิลของเฟซบุ�ก	(Facebook)	ต่อการมสีว่นรว่ม

ทางการเมืองของนักศ์ึกษาวิทยาลัยกฎีหมายและการปกครอง  

1. มคีวามยุง่ยากในการตำรวจสอำบความถกูต้ำอำงขอำงข้อำมูล 2. ถกูจำกดั 

ในการใชง้านโดยระเบยีบและกฎหมาย 3. เปน็เครือ่ำงมอืำในการโจมตำี

ทางการเมอืำง 4. ขอ้ำมลูถกูบดิเบอืำนขาดความนา่เชือ่ำถอืำ 5. ทำใหเ้กดิ

ความแตำกแยกในสังคม 6. ใช้งานยาก ไม่สะดวก

อภิปรายผล
 การศึกษาวิจัยอำิทธิพลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) ตำ่อำการ 

มีส่วนร่วมทางการเมือำงขอำงนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและ 

การปกครอำง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2564 พบว่า 

นักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอำง ใช้เฟซบุ�กในการรับ

ข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำง ส่วนใหญ่ใช้บัญชีขอำงตำนเอำง และมี

วัตำถุประสงค์เปิดใช้งานเฟซบุ�ก (Facebook) เพื่อำตำนเอำง โดยมี

ความถี่การใช้งานเฟซบุ�ก (Facebook) เป็นประจำทุกวัน ส่วนใหญ่

มีการติำดตำามข่าวสารทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook)  

เป็นประจำทุกวนั การมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านเฟซบุ�ก (Facebook) 

ทุกครั้งที่มีการใช้งานและส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ�ก (Facebook) เพื่อำ

ประโยชน์ด้านนำเสนอำข้อำมูลส่วนตำัว โดยสอำดคล้อำงกับงานวิจัย 

ขอำง จิรภัทร  เริ่มศร (2558) ศึกษาเรื่อำง พฤตำิกรรมการใช้เฟซบุ�ก 

ที่มีผลกระทบตำ่อำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การวิจัย

ครัง้นีมี้วตัำถปุระสงค์เพือ่ำศึกษาพฤติำกรรมและผลกระทบจาก การใช้

เฟซบุ�กขอำงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้วิธีวิจัย 

เชิงส�ารวจเก็บข้อำมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จ�านวน 400 คน เพ่ือำให้ได้กลุ่มตำัวอำย่างตำรงตำามท่ีตำ้อำงการ ผู้วิจัย 

ได้สุ่มกลุ่มตำัวอำย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิแล้ว สุ่มกลุ่มตำัวอำย่างอำย่างง่าย สถิตำิที่ใช ้

ในการวเิคราะหข์อ้ำมลู ไดแ้ก ่การแจกแจงความถี ่คา่รอ้ำยละ คา่เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน และการเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัำวแปรโดยใช้สถิตำิไคสแควร์ขอำงเพียร์สัน (Pearson  

Chi-square) ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัำวอำย่างส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง กำลังศกึษาในช้ันปีที ่1 มกีารใช้งานเฟซบุ�กทีบ้่าน มรีะยะเวลา 

ใช้งาน 4 ชั่วโมงขึ้นไป ช่วงเวลาใช้งาน คือำ เวลา 16.01-22.00 น.  

ใช้งานทุกวัน และมีวัตำถุประสงค์ในการใช้งาน คือำ ส่งข้อำความหรือำ

สนทนา 2. ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ�ก ด้านการศึกษาโดยรวม 

อำยู่ในระดับน้อำย มีผลกระทบมากที่สุด คือำ อำ่านหนังสือำทบทวน 

บทเรียนน้อำยลง และผลกระทบจากการใช้เฟซบุ�ก ด้านกิจกรรม  

โดยรวมอำยู่ในระดบัปานกลาง มผีลกระทบมากทีส่ดุ คอืำ นอำนดกึและ

ตำื่นสาย 3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับพฤติำกรรม 

การใชเ้ฟซบุ�กขอำงนักศึกษา พบว่า เพศขอำงนักศึกษามีความสัมพนัธ์

กับพฤตำิกรรมการใช้เฟซบุ�ก 1 ด้าน คือำ สถานที่ที่นักศึกษาใช้งาน  

แตำ่ไม่มีความสัมพันธ์ 4 ด้าน คือำ ระยะเวลาที่ใช้งานตำ่อำวัน ช่วงเวลา

ที่นักศึกษาใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้งานตำ่อำวัน และวัตำถุประสงค์หลัก

ในการใช้งาน และช้ันปีขอำงนักศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติำกรรม

การใช้เฟซบุ�ก 3 ด้าน คือำ สถานที่ที่นักศึกษาใช้งาน ช่วงเวลาท่ีม ี

การใชง้าน และวตัำถปุระสงคห์ลกัในการใชง้าน แตำไ่มม่คีวามสมัพนัธ์

กับช้ันปีขอำงนักศึกษา 2 ด้าน คือำ ระยะเวลาที่ใช้งานต่ำอำวัน และ 

จ�านวนครั้งต่ำอำสัปดาห์ที่มีการเชื่อำมต่ำอำ 4. ความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะประชากรกับผลกระทบจากการใช้เฟซบุ�กขอำงนักศึกษา  

พบว่า ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ�กขอำงนักศึกษา ด้านการศึกษา 

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัเพศขอำงนกัศกึษา แต่ำด้านกจิกรรมมคีวามสมัพนัธ์ 

กับเพศขอำงนักศึกษา ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ�กขอำงนักศึกษา 

ด้านการศึกษาด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับชั้นปีขอำงนักศึกษา

 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมือำงผ่านช่อำงทาง 

ตำ่าง ๆ ขอำงเฟซบุ�ก(Facebook) ยังพบว่า การรับข้อำมูลข่าวสาร

ทางการเมือำงผา่นช่อำงทางตำ่าง ๆ ขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) ได้แก่  

1. รายการโพสตำ์ (Post Items) 2. ความคิดเห็น (Comments)  

3. พูดคุย (Facebook Chat) 4. กล่อำงข้อำความ (Inbox) 5. กลุ่ม 

เพื่อำน (Groups) 6. บันทึก (Notes) 7. กิจกรรมหรือำเหตุำการณ์ 

(Events) 8. รูปภาพ (Photos) 9. วิดีโอำ (Videos) 10. เอำกสาร 

(Documents File) มีผลต่ำอำการมีส่วนร่วมทางการเมือำงขอำง

นักศึกษาอำยู่ในระดับปานกลาง ด้วยเหตุำที่พื้นที่ทางการเมือำง 

บนเฟซบุ�ก (Facebook Politics) เป็นพื้นที่เปิดหรือำเป็นสาธารณะ

เป็นส่วนใหญ่การรับส่งข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำงหรือำการสื่อำสาร

ทางการเมือำงผ่านช่อำงทางตำ่าง ๆ  ขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) สามารถ

กระทำได้อำย่างรวดเร็ว การส่งผ่านข้อำมูลมีการแผ่กระจาย 

อำย่างกว้างขวาง เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจำนวนมากเกิดกลุ่ม

ทางการเมือำง ทำให้การแสดงความคิดเห็นหรือำแลกเปลี่ยนทัศนคตำิ

ทางการเมือำงการเคลื่อำนไหวทางการเมือำง เช่น การรายงาน

สถานการณ์หรือำข่าวสารทางการเมือำงการนัดหมายในการชุมนุม

เรียกร้อำง ปรากฏบนเฟซบุ�ก (Facebook) กลายเป็นพื้นที่สำคัญ 

ในการสือ่ำสารทางการเมือำง หรือำอำาจกล่าวได้ว่าเป็นพืน้ทีท่างการเมอืำง 

บนเฟซบุ�ก (Facebook Politics) ทำให้การรับข้อำมูลข่าวสาร 

ทางการเมือำงที่ปรากฏบนเฟซบุ�ก (Facebook) มีอำิทธิพลสูง 

ตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำงโดยสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง  
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ภณธกร  กุลสันตำ์ (2550) ได้ศึกษา “อำิทธิพลขอำงสื่อำอำินเทอำร์เน็ตำ 

ต่ำอำการมส่ีวนร่วมทางการเมอืำงขอำงข้าราชการ : กรณศีกึษาศาลากลาง 

จังหวัดพะเยา” พบว่า สื่อำอำินเทอำร์เน็ตำจะช่วยกระตำุ้นให้มีส่วนร่วม

ทางการเมือำงมากขึ้น ท้ังในด้านการเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่เป็น

ชอ่ำงทางการสือ่ำสารทีเ่ปดิโอำกาสใหข้า้ราชการทีต้่ำอำงวางตำวัเปน็กลาง

เข้าไปตำดิตำามข่าวสารในสือ่ำอำืน่ ๆ  เพิม่ขึน้ เพือ่ำยนืยนัหรอืำตำรวจสอำบกนั 

นอำกจากนี้ผลขอำงอำินเทอำร์เน็ตำยังทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ 

ทางด้านการเมือำงมากขึ้น ซ่ึงผู้ศึกษาใช้เป็นกรอำบแนวคิดเบื้อำงตำ้น 

ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่อำงจากประชากรที่ศึกษามีสถานภาพที่ 

ใกล้เคียงกัน แตำ่สามารถมีส่วนร่วมทางการเมือำงได้แตำกตำ่างกัน

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านเฟซบุ�ก	(Facebook)	

ของนักศ์ึกษา 

 ดา้นการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ในภาพรวม

มีระดับความคิดเห็นด้านการติำดตำามข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำง  

ในระดับมาก และเมื่อำพิจารณาเป็นรายข้อำปรากฏว่า ข้อำที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือำ รายการโพสตำ์ (Post 

Items) รอำงลงมา คือำ กลุ่มเพื่อำน (Groups) และข้อำที่มีคะแนนเฉลี่ย

ตำ่ำสุด มีระดับความคิดเห็นน้อำยท่ีสุด คือำ รูปภาพ (Photos) โดย

สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง อำัจฉรา  โอำฬารจนัทโรทัย (2553) ได้

ศึกษา “อำิทธิพลขอำงสื่อำอำินเตำอำร์เน็ตำตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำง

ขอำงประชาชนในเขตำเทศบางนครลำปาง” พบว่า สื่อำอิำนเทอำร์เน็ตำ 

มีผลตำ่อำการมีส่วนร่วมทางการเมือำงแบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการอำยู่ในระดับตำ่ำเช่นเดียวกัน กลุ่มตำัวอำย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อำ

อำินเทอำร์เน็ตำในการรับรู้ข่าวสารทางการเมือำง เมื่อำมีข่าวและ

เหตำกุารณท์างการเมอืำงทีน่า่สนใจ โดยตำดิตำามขา่วสารทางการเมอืำง

จากสื่อำอำินเทอำร์เน็ตำผ่านเว็บไซตำ์มากที่สุด แตำ่กลุ่มตำัวอำย่างส่วนใหญ่

ไม่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมือำงใด ๆ ผ่านส่ือำอิำนเทอำร์เน็ตำ  

ซึง่ผูศึ้กษาใชเ้ป็นกรอำบแนวคิดเบือ้ำงต้ำนในการศึกษาครัง้นี ้เนือ่ำงจาก

ประชากรที่ศึกษามีสถานภาพท่ีแตำกต่ำางกัน ซ่ึงการมีส่วนร่วม

ทางการเมือำงก็แตำกตำ่างกันด้วย

 ด้านการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั�ง ในภาพรวมมีระดับ

ความคิดเห็นด้านการตำิดตำามข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำง ในระดับ

ปานกลาง และเมือ่ำพิจารณาเป็นรายข้อำปรากฏว่าข้อำทีมี่คะแนนเฉลีย่

สงูสุด มรีะดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด คอืำ ความคิดเห็น (Comments) 

รอำงลงมา คือำ รายการโพสตำ์ (Post Items) และข้อำที่มีคะแนนเฉลี่ย

ตำ่ำสุด มีระดับความคิดเห็นน้อำยท่ีสุด คือำรูปภาพ (Photos) โดย

สอำดคล้อำงกบังานวจิยัขอำง วมิลพรรณ  อำาภาเวท, สาวติำร ี ชวีะสาธน์ 

และชาญ  เดชอัำศวนง (2554) ศกึษาพฤติำกรรมการสือ่ำสารในเฟซบุ�ก 

(Facebook) ขอำงนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อำศึกษาพฤตำิกรรมการใช้ 

เฟซบุ�ก (Facebook) ความคาดหวังการใช้ประโยชน์และ 

ความพงึพอำใจทีมี่ตำอ่ำเฟซบุ�กตำลอำดจนศกึษาถึงความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ความคาดหวังการใช้ประโยชน์และความพึงพอำใจที่มีตำ่อำเฟซบุ�ก กับ

พฤตำิกรรมการสื่อำสารในเฟซบุ�ก ขอำงนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส�ารวจจากจ�านวน 

กลุ่มตำัวอำย่าง 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มี เพศ อำายุ ชั้นปี  

คณะ คะแนนเฉล่ีย สะสม และรายได้ขอำงครอำบครัวแตำกตำ่างกัน  

มีพฤตำิกรรมการส่ือำสารในเฟซบุ�ก (Facebook) ที่ไม่แตำกตำ่างกัน  

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีเพศ  

อำายุ ชั้นปี คณะ คะแนนเฉล่ีย สะสม และรายได้ขอำงครอำบครัว 

แตำกตำา่งกนั มคีวามคาดหวงัตำอ่ำเฟซบุ�ก (Facebook) ไมแ่ตำกตำา่งกนั 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีรายได ้

ขอำงครอำบครัวแตำกตำ่างกัน มีการใช้ประโยชน์เฟซบุ�ก (Facebook) 

แตำกตำ่างกัน 4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทีม่เีพศ อำาย ุชัน้ปี คณะ คะแนนเฉลีย่ สะสม และรายไดข้อำงครอำบครวั 

แตำกตำา่งกนั มคีวามพงึพอำใจตำอ่ำเฟซบุ�ก (Facebook) ไมแ่ตำกตำา่งกนั 

5. ความคาดหวังการใช้ประโยชน์และความพึงใจต่ำอำเฟซบุ�ก  

(Facebook) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับพฤตำิกรรม 

การส่ือำสารในเฟซบุ�ก (Facebook) นอำกจากน้ียังพบว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่วนใหญ่มกีารใชเ้ฟซบุ�ก

ทุกวัน และมีความคาดหวังการใช้ประโยชน์อำยู่ในระดับมากและ 

ปานกลาง ส่วนความพึงพอำใจอำยูในระดับมาก

 ด้านชักชวนให้ผู้อื่นสนทนาเรื่องการเมือง ในภาพรวม 

มีระดับความคิดเห็นด้านการตำิดตำามข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำง  

ในระดับปานกลาง และเมื่อำพิจารณาเป็นรายข้อำปรากฏว่าข้อำที่มี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือำ พูดคุย  

(Facebook Chat) รอำงลงมา คือำ ความคิดเห็น (Comments) 

และข้อำที่มีคะแนนเฉล่ียต่ำำสุด มีระดับความคิดเห็นน้อำยที่สุด คือำ

บันทึก (Notes) โดยสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำงภณธกร กุลสันตำ์ 

(2550) ได้ศึกษา “อิำทธิพลขอำงสื่อำอิำนเทอำร์เน็ตำต่ำอำการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืำงขอำงข้าราชการ : กรณีศึกษาศาลากลางจังหวัดพะเยา” 

พบว่า ส่ือำอิำนเทอำร์เน็ตำจะช่วยกระตำุน้ให้มส่ีวนร่วมทางการเมือำงมากขึน้  

ทั้งในด้านการเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่เป็นช่อำงทางการสื่อำสารที่

เปดิโอำกาสให้ ขา้ราชการทีต้่ำอำงวางตัำวเปน็กลางเขา้ไปตำดิตำามข่าวสาร

ในสื่อำอ่ืำน ๆ เพิ่มขึ้น เพ่ือำยืนยันหรือำตำรวจสอำบกัน นอำกจากนี ้

ผลขอำงอิำนเทอำร์เน็ตำยังทำให้เกิดการวิพากษ์วจิารณ์ทางด้านการเมือำง

มากขึ้น ซึ่งผู้ศึกษาใช้เป็นกรอำบแนวคิดเบื้อำงตำ้นในการศึกษาครั้งนี้ 

เนื่อำงจากประชากรที่ศึกษามีสถานภาพที่ใกล้เคียงกันแต่ำสามารถมี

ส่วนร่วมทางการเมือำงได้แตำกตำ่างกัน

 ด้านเชญิชวนให้ผูอ้ืน่ไปใช้สทิธใินการเลอืกตั�ง ในภาพรวม 

มีระดับความคิดเห็นด้านการตำิดตำามข้อำมูลข่าวสารทางการเมือำง  

ในระดับปานกลาง และเมื่อำพิจารณาเป็นรายข้อำ ปรากฏว่าข้อำท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือำ กลุ่มเพื่อำน 
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54 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

(Groups) รอำงลงมา คอืำ กจิกรรม (Events) และข้อำทีมี่คะแนนเฉลีย่

ตำ่ำสุด มีระดับความคิดเห็นน้อำยท่ีสุด คือำ วิดีโอำ (Videos) โดย

สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง จุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ศึกษา 

“พฤตำิกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือำข่ายสังคมอำอำนไลน์  

เฟซบุ�กดอำทคอำม (www.facebook.com)” กับกลุ่มตัำวอำย่าง 

ผู้ใช้บริการเครือำข่ายสังคมอำอำนไลน์ เฟซบุ�กดอำทคอำม ผลการศึกษา

พบว่า พฤตำิกรรมการใช้เครือำข่ายสังคมอำอำนไลน์ ประเภทเฟซบุ�ก 

ดอำทคอำม แยกเป็นการศึกษาจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการตำ่อำ

สัปดาห์ระยะเวลาในการใช้บริการตำ่อำครั้ง ช่วงเวลาในการใช้บริการ 

รูปแบบการใช้บริการ และสถานที่ใช้ผลการศึกษาจากกลุ่มตำัวอำย่าง

มีความแตำกตำ่างกันอำอำกไป ทั้งนี้ขึ้นอำยู่กับระดับการศึกษา อำาชีพ  

และรายได้ขอำงกลุ่มประชากรตัำวอำย่าง แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัย 

หลายอำยา่งทีม่ผีลตำอ่ำพฤตำกิรรมการใชเ้ฟซบุ�ก (Facebook) ซึง่ผู้วจิยั

ได้นำผลการศึกษา ปัจจัยด้านอำาชีพซ่ึงมีผลต่ำอำพฤติำกรรมการใช้ 

เฟซบุ�ก (Facebook) มาใช้ในการอำภิปรายผลการศึกษาในครั้งนี้

 ด้านใช้สัญลักษณ์ต่าง	ๆ	เพื่อแสดงการสนับสนุนพรรค

หรอืผูส้มคัร ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการตำดิตำามขอ้ำมลู

ข่าวสารทางการเมอืำงในระดบัปานกลาง และเมือ่ำพจิารณาเป็นรายข้อำ 

ปรากฏว่าข้อำที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด

คือำ รูปภาพ (Photos) รอำงลงมา คือำ กลุ่มเพื่อำน (Groups) และ  

ข้อำทีมี่คะแนนเฉลีย่ต่ำำสุด มรีะดับความคิดเห็นน้อำยทีสุ่ด คอืำ กจิกรรม 

(Events) โดยสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำงกนกวรรณ  ดุษฎีพาณิชย์ 

(2556) ได้ศึกษาเรื่อำง “การน�าเสนอำเนื้อำหาทางเฟซบุ�คแฟนเพจ 

ในประเทศไทย” โดยมีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษาข้อำมูลทั่วไปและ 

เนื้อำหาขอำงข้อำมูลข่าวสารที่มีการนำเสนอำทางเฟซบุ �คแฟนเพจ 

ในประเทศไทยและศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อำมูลทั่วไป 

กับเนื้อำหาขอำงข้อำมูลข่าวสารที่มีการนำเสนอำทางเฟซบุ�คแฟนเพจ 

ในประเทศไทย กลุ ่มตำัวอำย่างประกอำบด้วย เฟซบุ �คแฟนเพจ 

ในประเทศไทยทีม่ปีรมิาณ กด Like มากทีสุ่ด 15 อำนัดบัแรก แบบวิจยั 

ที่ใช้ คือำ การศึกษาเนื้อำหา (Content Analysis) โดยใช้เครื่อำงมือำ 

เป็นตำารางลงรหัส (Coding Sheet) เก็บรวบรวมข้อำมูลย้อำนหลัง 

ตำั้งแตำ่เดือำนพฤศจิกายน 2555 - ธันวาคม 2555 เป็นระยะเวลา  

2 เดือำน สถิตำิที่ใช ้ประกอำบด้วย สถิตำิ ท่ีแสดงเป็นค่าความถี่  

(Frequency) ค่าร้อำยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์ข้อำมูล

เชงิคณุภาพแบบวิธกีารอุำปนยั (Induction) โดยเชือ่ำมโยงความสัมพันธ์ 

ขอำงข้อำมูลที่เก็บได้เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

 ผลการศึกษาแบ่งอำอำกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  

ผลการศึกษาข้อำมูลท่ัวไปเก่ียวกับ เฟซบุ�คแฟนเพจ ส่วนผู้รับสาร 

(Receiver) เฟซบุ�คแฟนเพจในประเทศไทยท่ีมีปริมาณกดไลค 

มากที่สุด 15 อำันดับแรก ส่วนมากมีปริมาณกดไลค์มากกว่า 

2,000,000 ไลค์และมีปริมาณการพูดถึงระหว่าง 100,001 - 

500,000 ครั้ง ส่วนลักษณะสื่อำที่ใช้ (Format) พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

แฟนเพจประเภทชุมชน ตำามด้วยประเภทเพจแอำพ ประเภทบุคคล

สาธารณะ ประเภท TV Network ประเภทสุขภาพ/ความงาม และ

ประเภทอำาหารและเครื่อำงดื่ม ตำามลำดับ โดยส่วนมากมีปริมาณ

รายการโปรดอำยู่ที่ประมาณ 1 - 4 App และมีการใช้รายการโปรด

ประเภทรูปภาพมากที่สุด ตำามด้วยรายการโปรดประเภทอ่ืำน ๆ 

ประเภทบันทึก ประเภทวิดีโอำ และประเภทกิจกรรม ตำามล�าดับ 

และส่วนผู้ส่งสาร (Sender) เกือำบทั้งหมดจะมีรูปแบบผู้ดูแล 

แฟนเพจเป็นแบบอำงค์กรโดยที่ผู้ดูแลแฟนเพจ ส่วนมากจะเป็น 

เพศชายเท่า ๆ กับที่ไม่สามารถระบุได้และส่วนมากจะก่อำตำั้ง 

เป็นระยะเวลาประมาณ 1 - 12 เดือำน

 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเน้ือำหาและลักษณะขอำงข้อำมูล 

ข่าวสารที่มีการนำเสนอำทางเฟซบุ�คแฟนเพจในประเทศไทยท่ีมี 

ปรมิาณกดไลค์มากทีสุ่ด 15 อำนัดับแรก ส่วนรหัสขอำงสาร (Message 

Code) พบว่า มีการนำเสนอำเนื้อำหาและลักษณะขอำงข้อำมูลข่าวสาร

ในรูปแบบภาพมากที่สุด รอำงลงมา คือำ ข้อำความลิงค์และวิดีโอำ  

ตำามลำดับ ส่วนวัตำถุประสงค์ทางการส่ือำสาร (Objective) พบว่า  

มวีตัำถปุระสงค์บอำกเล่ามากทีสุ่ด รอำงลงมา คอืำ ขอำร้อำงเชญิชวน บงัคบั 

ค�าถาม และปฏเิสธ ตำามล�าดบั ส่วนเนือ้ำหาขอำงสาร (Content) พบว่า 

มีการน�าเสนอำเนื้อำหาประเภทความคิดเห็นมากที่สุด รอำงลงมา คือำ 

ประเภทข้อำเท็จจริงและประเภทความรู้สึก มีการนำเสนอำน้อำยที่สุด

โดยประเด็นที่มีการนำเสนอำมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวกับ 

ความบันเทิงดาราศิลปะแขนงต่ำาง ๆ  รอำงลงมา คอืำ ประเด็นเกีย่วกับ

จิตำวิทยาความรักความสัมพันธ์ประเด็นการประกาศจากทาง 

แฟนเพจกิจกรรมชิงรางวัลประเด็นเกี่ยวกับเทศกาลท่อำงเท่ียว 

กิจกรรมนันทนาการ เป็นตำ้น โดยประเด็นที่มีการนำเสนอำน้อำยที่สุด

คือำ ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา อำาชีพ การงาน

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะและแนวโน้มเนื้อำหา

ขอำงข้อำมูลข่าวสารที่มีการน�าเสนอำ ทางเฟซบุ �คแฟนเพจใน

ประเทศไทย พบว่า การวเิคราะห์ข้อำมลูทัว่ไปปรมิาณกดไลค์ส่วนมาก 

มีมากกว่า 2,000,000 ครั้ง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อำย ๆ สูงกว่า  

เฟซบุ�คแฟนเพจที่มีการกดไลค์น้อำยกว่า 2,000,000 ครั้ง ปริมาณ

การพูดถึงไม่จำเป็นว่าจะมีปริมาณมากตำามปริมาณการกดไลค์ 

ลกัษณะสือ่ำทีใ่ช้ (Format) ส่วนมากเป็นประเภทชมุชน มกีารนำเสนอำ 

เน้ือำหาข้อำมูลข่าวสารที่หลากหลาย และมีปริมาณการนำเสนอำ 

ข้อำมูลข่าวสารตำ่อำวันมากถึง 15 - 22 ครั้งตำ่อำวัน ด้านรายการโปรด

ขอำงเฟซบุ�คแฟนเพจในประเทศไทย ส่วนมากมีการใช้รายการโปรด 

มากกว่า 1 - 4 รายการโปรดและเป็นรายการโปรดประเภทอำื่น ๆ 

อำาทิ รายการโปรดไปหน้าเว็บไซตำ์รายการโปรดเกี่ยวกับสินค้าและ

บริการ เป็นตำ้น ด้านการวิเคราะห์ผู้ส่งสาร (Sender) ส่วนมาก 

รปูแบบผู้ดูแลแฟนเพจ เป็นแบบอำงค์กร และมีเพศผู้ดูแลเป็นเพศชาย 

หรอืำไม่สามารถระบเุพศ มกีารดแูลอำย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ

ตำรวจสอำบดูแลจากอำงค์กรทางธุรกิจ มีการคัดเลือำกเนื้อำหาและ 
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รูปแบบในการนำเสนอำ การท�าเป็นกิจวัตำรเป็นงานประจ�าและ 

ส่วนมากมีระยะเวลาที่ก่อำตำั้งระหว่าง 1 - 12 เดือำน แสดงให้เห็นว่า

การทีย่อำดผูก้ดไลค์จะมากหรอืำน้อำยไม่ได้ขึน้อำยู่กับระยะเวลาทีก่่อำตำัง้

เฟซบุ�คแฟนเพจ

       

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาอำิทธิพลขอำงเฟซบุ�ก (Facebook) ใน

หน่วยงานอำื่น ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อำงกับการเมือำง

โดยตำรง 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสื่อำอำินเทอำร์เน็ตำ

ประเภทเฟซบุ�ก (Facebook) กับสื่อำอำินเทอำร์เน็ตำประเภทอำื่น ๆ ที่

มีอำิทธิพลตำ่อำพฤตำิกรรมขอำงบุคลากรในหน่วยงาน
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ความคงทนในการเรียนวิชาชีววิทยา และเจตำคติำ

ตำ่อำวิชาชีววิทยา ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง 

กลุ่มตำัวอำย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 

36 คน ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารเลอืำกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่ำงมอืำทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ำง อำาณาจกัร

สิ่งมีชีวิตำ แบบทดสอำบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดเจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยา วิเคราะห์ข้อำมูลโดยใช้การทดสอำบ t-test แบบ  

Dependent sample และการทดสอำบ t-test แบบ One sample ผลการวิเคราะห์ข้อำมูลสรุปได้ว่า

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำง 

เป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลงหลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 (t = 38.51, p = .000)

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำง 

เป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียนที่เกณฑ์ร้อำยละ 75 อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 (t = 2.99, 

p = .005) 

 3. เจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยาขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับ

การใช้เทคนิคเกมและเพลง หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 (t = 14.26, p = .000)

 4. ความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำง

เป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

คำสำคัญ : ความคงทนในการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน, เทคนิคเกมและเพลง 
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Abstract
 The objectives of this research were to study learning achievement in Biology, retention and attitude towards 

Biology by using Brain-Based Learning (BBL) with games and music for Grade 9 students. The sample for this research 

consisted of 36 students of Benchamaracharungsarit School in the second semester of academic year 2019. The 

sample was randomly selected by using purposive sampling method. The research instruments consisted of lesson 

plans in the topic of “Kingdom of Life”, Biology learning achievement test and attitude test towards Biology. The 

data were analyzed by using  t-test for dependent samples and t-test for one sample.

 The analyses of experimental data were summarized as follows:

 1. The post-test mean scores of Biology learning achievement of Grade 9 students after using Brain-Based 

Learning (BBL) with game and music were statistically and significantly higher than pre-test mean scores of that at 

the .05 level (t = 38.51, p = .000)

 2. The post-test mean scores of Biology learning achievement of Grade 9 students after using Brain-Based 

Learning (BBL) with games and music were statistically and significantly higher than 75 percent criterion at the .05 

level (t = 2.99, p = .005)

 3. The post-test mean scores of attitude towards Biology of Grade 9 students after using Brain-Based  

Learning (BBL) with games and music were statistically and significantly higher than pre-test mean scores of that at 

the .05 level (t = 14.26, p = .000)

 4. The Biology learning retention of Grade 9 students after using Brain-Based Learning (BBL) with games and 

music was higher than criterion with the statistically significant difference at the .05 level.

Keywords : Learning Retention, Brain-Based Learning (BBL), Game and Music
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บทนำ 

 วิทยาศาสตำรเ์ปน็วฒันธรรมขอำงโลกสมยัใหมซ่ึง่เปน็สงัคม

แหง่ความรู ้(Knowledge based society) มบีทบาทสำคญัในสงัคม

โลกปจัจบุนัและอำนาคตำ และมคีวามสำคญัยิง่ตำอ่ำการพฒันาประเทศ

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและอุำตำสาหกรรม ในปัจจุบันความ

กา้วหน้าทางวิทยาศาสตำร์และเทคโนโลยีเปน็ไปอำย่างกว้างขวางและ

รวดเรว็ อำกีทัง้ยงัเปน็เครือ่ำงมอืำทีช่ว่ยยกระดบัมาตำรฐานความเปน็อำยู่

ขอำงประชาชนให้สูงขึ้น ความรู้วิทยาศาสตำร์ยังช่วยเพิ่มขีดความ

สามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ

และดำเนินชีวิตำอำยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อำย่างมีความสุข การที่จะ

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตำร์นั้น อำงค์ประกอำบที่สำคัญ

ประการหนึ่ง คือำ การจัดการศึกษาเพื่อำเตำรียมคนให้อำยู่ในสังคม 

วิทยาศาสตำร์และเทคโนโลยี เป็นทั้ งผู้ผลิตำและผู้บริ โภคที่มี

ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 92; สสวท, 2546: 1) 

สอำดคล้อำงกับทีพู่นสุข  อำดุม (2553: 62) กล่าวว่า การพัฒนาประเทศ

ในอำนาคตำตำ้อำงพ่ึงพาบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถด้าน

วิทยาศาสตำร์และเทคโนโลยี โดยต้ำอำงถือำว่าการปลูกฝังความสนใจ 

ใฝ�รู้ทางด้านวิทยาศาสตำร์เป็นเรื่อำงสำคัญที่สุด

 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตำร์ในปัจจุบัน ทำให้ค้นพบ

การทำงานขอำงสมอำงได้อำย่างชัดเจน จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า

อำวัยวะในร่างกายที่มีอำิทธิพลตำ่อำการเรียนรู้ขอำงมนุษย์ คือำ สมอำง 

เพราะการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งตำ่าง ๆ ได้น้ัน จะต้ำอำงอำาศัย 

การทำงานขอำงสมอำงและระบบประสาท ซ่ึงเป็นพืน้ฐานขอำงการรบัรู้ 

รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัส สมอำงไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะรับรู้ 

แตำ่เพียงอำย่างเดียว แต่ำเป็นอำวัยวะท่ีมีความสำคัญตำ่อำการพัฒนา

อำวยัวะทัง้หมดในร่างกาย ซึง่จะรวมถงึการคดิ การเรยีนรู ้การจำและ

พฤตำกิรรมขอำงมนุษย์ (สวุทิย์  มลูคำ, 2547) ดงันัน้ในการจัดการเรยีน 

การสอำน จึงควรจัดให้สอำดคล้อำงกับธรรมชาตำิการทำงานขอำงสมอำง 

เพราะจะทำให้ผูเ้รยีนพฒันาการเรยีนรูใ้ห้เป็นไปอำย่างมปีระสทิธภิาพ 

การจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการยอำมรับและสอำดคล้อำงกับธรรมชาตำิ 

การทำงานขอำงสมอำง คอืำ การจดัการเรยีนรู้โดยใชส้มอำงเปน็ฐาน หรอืำ 

Brain-Based Learning (BBL) ซ่ึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ทีเ่ปน็การนำเอำาอำงคค์วามรูข้อำงสมอำงมาใชเ้ปน็ฐานในการอำอำกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อำสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้และ

เป็นการจัดการเรียนการสอำนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ 

ความสำคัญในการสร้างโอำกาสในการรับความรู้ และเก็บความรู้ไว้

ได้มากที่สุด การจัดการเรียนรู้ตำ้อำงมีชีวิตำชีวา หรือำกิจกรรมตำ้อำง

ท้าทาย ชัดเจน ไม่คลุมเครือำ ทำให้เกิดการตำื่นตำัวแบบผ่อำนคลาย 

โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกซ้ำทบทวนบ่อำย ๆ  ทกุครัง้ ผูเ้รยีนจะสามารถ

เพิ่มพูนความเข้าใจเก็บประเด็นสำคัญและเพิ่มศักยภาพในการนำ

ความรู้ไปใช้ (ชนาธิป  พรกุล, 2554)

 การศึกษาในยุคใหม่แห่งศตำวรรษที่ 21 เป็นยุคสังคม 

แห่งความรู้ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ และดำรงชีวิตำอำยู่ในสังคม 

ยุคใหม่ได้อำย่างสง่างาม จะตำ้อำงเป็นคนเข้มแข็งและแข็งแกร่ง  

มีความสามารถที่สร้างสรรค์ในวงกว้าง มีไหวพริบ มีความรอำบรู้  

ตำ้อำงคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และที่สำคัญต้ำอำงสามารถสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตำนเอำงได้ และใช้เป็นเคร่ือำงมือำแสวงหา 

ความหมายขอำงการเรียนรู้ชีวิตำ เรียนรู้ก้าวทันอำนาคตำ และ 

มีการเรียนรู้ตำลอำดชีวิตำ การปฏิรูปการศึกษาตำามพระราชบัญญัตำ ิ

การศึกษาแห่งชาติำ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ,  

2546: 7) ในหมวดที่ 4 มาตำราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษา 

ต้ำอำงยดึหลกัว่าผู้เรยีนทกุคนมีความสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตำนเอำงได้ 

และถือำว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา 

ตำ้อำงส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตำามธรรมชาตำิ และเพื่อำพัฒนา

ศักยภาพสมอำงขอำงเด็กให้เตำ็มประสิทธิภาพ โดยการจัดการศึกษา

หรือำจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งที่จะพัฒนาเด็กให้เติำบโตำเป็นผู้ใหญ่ 

ที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

 สถาบนัส่งเสรมิการสอำนวทิยาศาสตำรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืำ 

สสวท. กระทรวงศกึษาธกิาร เตำรยีมแถลงผลการประเมนิปซิา่ (PISA) 

ซึ่งเป็นการวัดศักยภาพการคิดวิเคราะห์ขอำงเด็กไทย หลังการสอำบ

ครั้งล่าสุดปี 2558 ที่เพิ่งมีการรายงานผลอำอำกมา พบว่า เด็กไทย 

ได้คะแนนตำ่ำกว่าการทดสอำบครั้งก่อำน และยังต่ำำกว่าค่าเฉลี่ย โดย

ประเมินนักเรียนที่เข้าสอำบทั้งหมด 72 ประเทศ พบว่า ทักษะ 

ด้านวิทยาศาสตำร์ ทักษะการอ่ำาน และทักษะด้านคณิตำศาสตำร์ 

ขอำงประเทศไทย มีคะแนนลดลงจากการสอำบครั้งก่อำน เมื่อำปี พ.ศ. 

2555 โดยทักษะด้านวิทยาศาสตำร์ ได้ 421 คะแนน จากเดิมที่เคย

ได้ 444 คะแนน สำหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในกว่า 70 ประเทศ  

ที่เข้าร่วมโครงการประเมิน PISA มาต้ัำงแตำ่ปี 2543 แตำ่แนวโน้ม 

การประเมินที่ผ่านมา 5 ครั้งขอำงไทยได้คะแนนตำ่ำลงตำ่อำเนื่อำง 

รศ.ประภาภทัร  นยิม อำดตีำสมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาตำดิา้นการศกึษา 

มอำงว่าเด็กไทยไม่คุ้นเคยกับรูปแบบประเมินศักยภาพ การคิด 

วเิคราะห์ขัน้สูง ตำามรูปแบบที ่PISA ใชป้ระเมิน จากการจัดการเรยีน

การสอำนแบบเดิม ๆ คือำ เน้นเฉพาะความจำ ทำให้การคาดหวัง 

ผลประเมินที่สูงขึ้นไม่ใช่เรื่อำงง่าย

 จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครู 

ผู้สอำนได้ตำระหนักและเห็นความสำคัญว่าควรจัดการเรียนการสอำน

ทีก่ระตำุน้ให้นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดความสนใจอำยากเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อำส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู ้

อำย่างเตำ็มศักยภาพการทำงานขอำงสมอำง ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้แนวคิดสมอำงเป็นฐาน (BBL) เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้

ในการพฒันาการเรยีนการสอำน โดยพัฒนากระบวนการคดิวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินแก้ปัญหา การตำัดสินใจและการวางแผนเพื่อำนำ
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ไปสู่การลงมือำทำจริง ที่สอำดคล้อำงกับกระบวนการสมอำง ให้สมอำง 

ได้ทำงานทั้งการคิด การเกิดความรู้สึกและการลงมือำปฏิบัตำิจริง 

ไปพรอ้ำม ๆ  กนั (อำงัสนา  ศรสีวนแตำง, 2555) โดยเชือ่ำวา่ ความสำเรจ็

ขอำงการจดัการศกึษาเพือ่ำพฒันาคณุภาพขอำงมนษุย์นัน่กค็อืำ การพฒันา 

ศกัยภาพขอำงสมอำง และการเรยีนรูข้อำงผูเ้รยีนทีจ่ะต้ำอำงมีความร่วมมือำ 

จากทกุฝ�าย (ประหยัด  จริะวรพงศ์, 2549) และเพือ่ำให้เกิดการเรยีนรู้ 

อำย่างเตำ็มศักยภาพ การนำแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาตำิการเรียนรู้ 

โดยใชส้มอำงเปน็ฐานไปพฒันาใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ความคงทน ทศันคตำิ 

และกระบวนการเรียนรู้ส่งผลให้การเรียนรู้ขอำงผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 

นอำกจากนี้การจัดบรรยากาศในห้อำงเรียนให้เกิดการตำื่นตัำวแบบ 

ผ่อำนคลายนั้น “เกม” และ “เพลง” ก็เป็นเทคนิคการจัดการเรียน

การสอำนอีำกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยกระตำุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

และตำั้งใจเรียนมากขึ้น เกิดความพยายามที่จะเรียนรู้และสามารถ 

นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกตำ์ใช้ได้ รวมทั้งการใช้เกมและเพลง

ประกอำบการสอำนในรายวิชาชีววิทยา เรื่อำง อำาณาจักรสิ่งมีชีวิตำ  

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 

มสีว่นช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดความสนกุสนาน และช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจ

ในเนื้อำหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้นและจดจำได้นาน

วัตถุุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ำเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา

เรื่อำง อำาณาจักรขอำงสิ่งมีชีวิตำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระหวา่งกอ่ำนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยใชส้มอำงเปน็ฐานรว่มกบั

เทคนิคเกมและเพลง

 2. เพือ่ำเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา 

เรื่อำง อำาณาจักรขอำงสิ่งมีชีวิตำ ขอำงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน 

ร่วมกับเทคนิคเกมและเพลง กับเกณฑ์ที่กำหนดร้อำยละ 75

 3. เพ่ือำเปรยีบเทยีบเจตำคตำต่ิำอำวชิาชวีวทิยา เรือ่ำง อำาณาจกัร 

ขอำงส่ิงมีชีวิตำ ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อำนและหลัง 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเกมและเพลง

 4. เพื่อำศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อำง อำาณาจักร

ขอำงสิง่มชีวีติำ ขอำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัการจดัการเรยีนรู ้

โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเกมและเพลง ผ่านไปแล้ว  

4 สัปดาห์

สมมติฐานการวิจัย
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา เรือ่ำง อำาณาจกัร

ขอำงสิ่งมีชีวิตำ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อำน 

และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเกม

และเพลงสูงกว่าก่อำนการจัดการเรียนรู้

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวิทยา เรือ่ำง อำาณาจกัร

ขอำงส่ิงมีชีวิตำ ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนรู ้

โดยใช้สมอำงเป็นฐาน เป็นไปตำามเกณฑ์ที่ร้อำยละ 75

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานมีเจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยา หลังเรียน 

สูงกว่าก่อำนเรียน

 4. นักเรยีนเกดิความคงทนในการเรยีนรู ้เรือ่ำง อำาณาจกัร

ขอำงส่ิงมีชีวิตำ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับ

เทคนิคเกมและเพลง เมื่อำผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์

วิธีดำเนินการวิจัย
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562 จำนวนห้อำงเรียนทั้งหมด 3 ห้อำง จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 108 คน

 2. กลุ่มตำัวอำย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคเรียนที่ 2  

ปกีารศกึษา 2562 จำนวน 1 หอ้ำงเรยีน โดยวธิกีารเลอืำกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จำนวน 36 คน

 ตัวแปรที่ศ์ึกษา

 1. ตัำวแปรอำิสระ คือำ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำง 

เป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง เรื่อำง อำาณาจักร

ขอำงสิ่งมีชีวิตำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 2. ตำัวแปรตำาม คือำ 

  2.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนชีววทิยา เรือ่ำง อำาณาจักร

ขอำงสิ่งมีชีวิตำ ขอำงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

  2.2 เจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยา เรื่อำง อำาณาจักร 

ขอำงสิ่งมีชีวิตำ ขอำงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

  2.3 ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อำง อำาณาจักร 

ขอำงสิ่งมีชีวิตำ ขอำงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 เนื�อหาที่ใช้ในการวิจัย

 เน้ือำหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ เรื่อำง อำาณาจักร 

ขอำงส่ิงมีชีวิตำ ในวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตำามหลักสูตำร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 1. อำาณาจักรมอำเนอำรา

 2. อำาณาจักรโพรทิสตำา

 3. อำาณาจักรฟังไจ

 4. อำาณาจักรพืช

 5. อำาณาจักรสัตำว์

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ครั้งน้ี ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ใช้เวลา 

ในการทดลอำง 15 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการ

จัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อำมูล 
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สิินีีนีาฎ  กุ่่�ยรัักุ่ษา, วงเดืือนี  ไม้้สินีธิ์ิ�, สิถาพรั  ดืียิ�ง 

60 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน 

ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความคงทนตำ่อำวิชาชีววิทยา

- เจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยา

ภาพประกอบที่	1 กรอำบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง เรื่อำง 

อำาณาจักรขอำงสิ่งมีชีวิตำ จำนวน 5 แผน 15 คาบ ได้แก่

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อำง อำาณาจักรพืช (กลุ่มพืช

ไมม่ทีอ่ำลำเลยีงและกลุม่พชืมทีอ่ำลำเลยีงทีไ่มม่เีมลด็) จำนวน 3 คาบ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อำง อำาณาจักรพืช (พืชเมล็ด

เปลือำย และพืชดอำก)

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือ่ำง อำาณาจกัรฟงัไจ (เหด็ รา 

ยีสตำ์) จำนวน 3 คาบ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อำง อำาณาจักรสัตำว์ (ไฟลัม 

ฟอำริเฟอำรา ไฟลัมไนดาเรีย ไฟลัมนีมาโทดา ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส 

ไฟลัมมอำลลัสคา และไฟลัมแอำนเนลิดา) จำนวน 3 คาบ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อำง อำาณาจักรสัตำว์ (ไฟลัม

อำารโ์ทรโพดา ไฟลมัเอำไคโนเดอำรม์าตำา และไฟลมัคอำรด์าตำา) จำนวน 

3 คาบ

 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอำบวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาชีววทิยา ขอำงนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 

มีวิธีการสร้างโดยศึกษาจากเอำกสารเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

วิเคราะห์แบบทดสอำบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแตำ่ละเน้ือำหา

เพื่อำสร้างตำารางวิเคราะห์ข้อำสอำบ ซึ่งแบ่งพฤตำิกรรมด้านตำ่าง ๆ  อำอำก

เป็น 6 ระดับ คือำ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ด้านการนำไปใช้  

ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์ และด้านการประเมินค่า 

จำนวน 30 ขอ้ำ โดยมีคา่ความเทีย่งตำรงตำามเนือ้ำหา (IOC) อำยูร่ะหวา่ง 

0.80 - 1.00 ค่าความยากง่ายอำยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 ค่าอำำนาจ

จำแนกอำยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 และค่าความเชื่อำมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 

0.86 แบบสอำบถามวัดเจตำคติำตำ่อำวิชาชีววิทยาขอำงนักเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่3  มขีัน้ตำอำนการสร้างโดยศึกษาเอำกสารและงานวิจยั

ที่เกี่ยวข้อำงกับการสร้างแบบวัดเจตำคตำิ สร้างตำารางวิเคราะห์เนื้อำหา

อำงคป์ระกอำบขอำงเจตำคติำตำอ่ำวชิาชีววทิยา สร้างแบบวัดเจตำคติำตำอ่ำวชิา

ชวีวิทยาตำามวิธกีารวัดขอำงลิเคิรต์ำ (Likert scales) ซึง่เป็นข้อำคำถาม

ทีมี่ลกัษณะการตำอำบแบบมาตำราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั ประกอำบด้วย 

ข้อำคำถามเชิงนิมาน (Positive) และข้อำคำถามเชิงนิเสธ (Negative) 

จำนวน 15 ข้อำ โดยมีค่าอำำนาจจำแนกตำั้งแตำ่ 0.20 ขึ้นไป

 วธิกีารดำเนนิการวจิยั ผู้วจิยัดำเนนิการวจิยัตำามขัน้ตำอำน 

ดังนี้

 1. ผู้วิจัยแนะนำขั้นตำอำนการทำกิจกรรมการเรียนรู้และ

บทบาทขอำงนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน 

ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง

 2. ผู้วิจัยดำเนินการทดสอำบก่อำนเรียนโดยใช้เครื่อำงมือำ  

1 ฉบับ คือำ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อำง 

อำาณาจักรสิ่งมีชีวิตำ และแบบวัดเจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยา

 3. ผู้วิจัยดำเนินการทดลอำงสอำนตำามแผนการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง เรื่อำง 

อำาณาจักรขอำงสิ่งมีชีวิตำ จำนวน 5 แผน เป็นเวลา 15 คาบ คาบละ 

50 นาที 

 4. ผู้วิจัยดำเนินการทดสอำบหลังเรียนโดยใช้เครื่อำงมือำ  

1 ฉบับ คือำ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อำง 

อำาณาจักรส่ิงมีชีวิตำ ซึ่งเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

แบบวัดเจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยาชุดเดียวกันกับการทดสอำบก่อำนเรียน

 การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัดำเนนิการวเิคราะหข์อ้ำมลูดงันี้

 1. วิเคราะห์ข้อำมูลเพือ่ำเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

วิชาชีววิทยา เรื่อำง อำาณาจักรขอำงสิ่งมีชีวิตำ ขอำงนักเรียนหลังเรียนรู้

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อำยละ 75  

ด้วยการทดสอำบ t-test แบบ One Simple

 2. วิเคราะห์ข้อำมูลเพื่อำเปรียบเทียบเจตำคตำิตำ่อำวิชา

ชีววิทยาระหว่างก่อำนเรียน และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำง

เป็นฐานในการทดสอำบ t test แบบ Dependent Simple

 3. วิ เคราะห์ข้อำมูล เพื่ อำ เปรียบเทียบความคงทน 

ทางการเรยีนวชิาชวีวทิยา เรือ่ำง อำาณาจกัรขอำงสิง่มชีวีติำ ขอำงนกัเรยีน

หลังเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน ด้วยการ

ทดสอำบ t-test แบบ One Simple

ผลการวิจัย
 1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยขอำงคะแนนผลสัมฤทธิ์

ก่อำนเรียนและหลังเรียนขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกม 

และเพลง ได้ผลดังตำารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่	2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยขอำงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้

  โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลงกับเกณฑ์ที่กำหนด คือำ ร้อำยละ 75 (22.50 คะแนน จากคะแนนเตำ็ม  

  30 คะแนน) 

กลุ่มทดลอง	 n	 เกณฑ์ x ̅̅ SD df t p

	 	 	 	 	 	 	 1-tailed 

หลังเรียน 36 22.50 23.72 2.46 35 2.99* .005 

*p < .05

 จากตำารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยขอำงคะแนน 

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนขอำงนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 หลังเรยีน

ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอำงเปน็ฐานรว่มกบัการใชเ้ทคนคิเกม

และเพลง สูงกว่าก่อำนเรียนอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่  .05  

(t = 38.51, p = .000)

 สรปุได้ว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนด้วยการจดั 

การเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน  

ซึ่งเป็นไปตำามสมมตำิฐานข้อำที่ 1

 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยขอำงคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนขอำงนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 หลังเรยีนด้วยการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง 

กับเกณฑ์ที่กำหนด คือำ ร้อำยละ 75 ได้ผลดังตำารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่	1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยขอำงคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อำนเรียนและหลังเรียนขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง

กลุ่มทดลอง	 n x ̅̅ SD df  t p

ก่อำนเรียน 36 11.11 2.34 
35 38.51* .000

หลังเรียน 36 23.72 2.46 

*p < .05

 จากตำารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยขอำงคะแนน 

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนขอำงนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 หลังเรยีน

ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอำงเปน็ฐานรว่มกบัการใชเ้ทคนคิเกม

และเพลง สงูกวา่เกณฑ์ทีร่อ้ำยละ 75 อำยา่งมนียัสำคญัทางสถิตำทิี ่.05 

(t = 2.99, p = .005)

 สรปุได้ว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนด้วยการจดั 

การเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง  

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยาหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑ์ทีก่ำหนด 

คือำ ร้อำยละ 75 หรือำ 22.5 คะแนน จากคะแนนเตำ็ม 30 คะแนน  

(x ̅̅   = 23.72) ซึ่งเป็นไปตำามสมมตำิฐานข้อำที่ 2

 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยขอำงคะแนนขอำงเจตำคตำิ 

ตำอ่ำวชิาชวีวทิยา กอ่ำนเรยีนและหลงัเรยีนขอำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 3 ที่ได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน 

กับการใช้เทคนิคเกม ได้ผลดังตำารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่	3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยขอำงคะแนนขอำงเจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยา ก่อำนเรียนและหลังเรียนขอำงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  ที่ได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง

กลุ่มทดลอง	 n x ̅̅ SD df  t p

ก่อำนเรียน 36 50.33 5.41 
35 14.26* .000

หลังเรียน 36 63.94 2.63

*p < .05
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 จากตำารางที ่3 แสดงใหเ้หน็วา่ คา่เฉลีย่ขอำงคะแนนเจตำคตำิ

ตำอ่ำวชิาชวีวทิยา ขอำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 หลงัเรยีนดว้ยการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอำงเปน็ฐานรว่มกบัการใชเ้ทคนคิเกมและเพลง 

สูงกว่าก่อำนเรียน อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 (t = 14.26, 

p = .000)

 สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอำงเปน็ฐานรว่มกบัการใชเ้ทคนคิเกมและเพลง 

มีเจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน ซึ่งเป็นไปตำาม

สมมตำิฐานข้อำที่ 3

 4. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรยีนรูร้ะหว่าง

คะแนนก่อำนเรียนและคะแนนหลังเรียนเม่ือำผ่านไป 4 สัปดาห์ 

ขอำงกลุ่มทดลอำง ด้วยสถิตำิทดสอำบ One Sample t - test ได้ผล 

ดังตำารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่	4  การเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ระหว่างคะแนนก่อำนเรียนและคะแนนหลังเรียน คือำ ร้อำยละ 70 

  (17 คะแนนจาก 24 คะแนน) เมื่อำผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ขอำงกลุ่มทดลอำง  

กลุ่มทดลอง	 n	 เกณฑ์ x ̅̅ SD df t p

	 	 	 	 	 	 	 1-tailed 

หลังเรียน 36 17 17.94 2.63 35 2.156* .038

*p < .05

 จากตำารางที ่4 แสดงใหเ้หน็วา่ คา่เฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาชวีวทิยาขอำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัเรยีน 

โดยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอำงเป็นฐานรว่มกบัการใชเ้ทคนคิเกม

และเพลง สูงกว่าเกณฑ์อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 สรปุได้ว่า นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 ทีเ่รยีนโดยการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด คือำ  

ร้อำยละ 70 เมื่อำผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ (x ̅   = 17.94, SD = 2.63)  

ซึ่งเป็นไปตำามสมมตำิฐานข้อำที่ 4

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน 

ในการเรยีน และเจตำคติำต่ำอำวชิาชวีวทิยา เรือ่ำง อำาณาจกัรขอำงสิง่มชีวีติำ 

ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอำงเปน็ฐานรว่มกบัการใชเ้ทคนคิเกม

และเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปได้ดังนี้

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาขอำงนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง หลังเรียนสูงกว่า

ก่อำนเรียนอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาขอำงนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง หลังเรียนสูงกว่า

ก่อำนเรียน ที่เกณฑ์ร้อำยละ 75

 3. เจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยาขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ที่ได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน

ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียนอำย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิตำิระดับ .05

 4. ความคงทนในการเรียนรู้ วิชาชีววิทยาขอำงนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ระหวา่งคะแนนก่อำนเรยีนและคะแนนหลงัเรยีน 

คือำ ร้อำยละ 70 เมื่อำผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์

 จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การวัดความคงทน

ทางการเรียน และเจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยา เรื่อำง อำาณาจักรขอำง 

สิ่งมีชีวิตำ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับเทคนิค

เกมและเพลง สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประเด็น 

ในการอำภิปรายดังนี้

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอำง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ด้รบัการสอำนด้วยการจดัการเรยีนรู้ 

โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง พบว่า 

หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05  

(t = 38.51, p = .000) ซึ่งเป็นไปตำามสมมตำิฐานข้อำที่ 1 และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีได้รับ

การสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้

เทคนิคเกมและเพลง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือำ ร้อำยละ 75 อำย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 (t = 2.99 p = .005) ซึ่งเป็นไปตำาม

สมมตำิฐานข้อำที่ 2 ทั้งนี้เนื่อำงมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำง 

เป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ัน 

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่อำอำกแบบมาเพื่อำให้สอำดคล้อำงกับหลักการ

ทำงานขอำงสมอำงที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยครูตำ้อำงสอำนย้ำ  

ซ้ำทวนด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย (ธัญชนก  โหน่งกดหลด, 

2554: 103) เพื่อำลดความแตำกตำ่างระหว่างบุคคล และยังม ี

การสอำดแทรกเทคนิคเกมและเพลงลงไปในกิจกรรม เพื่อำเป็นการ

สรา้งบรรยากาศทีส่นุกสนานในห้อำงเรยีน และยังเป็นการตำรวจสอำบ

ความเขา้ใจขอำงนักเรยีนอีำกด้วย นกัเรยีนจึงรูสึ้กผ่อำนคลายและพร้อำม

ที่จะเรียนรู้ได้อำย่างเตำ็มที่ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถ 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

สิินีีนีาฎ  กุ่่�ยรัักุ่ษา, วงเดืือนี  ไม้้สินีธิ์ิ�, สิถาพรั  ดืียิ�ง 

63วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ในการเรยีนรูไ้ด้สงูสดุตำามศักยภาพสมอำงขอำงตำนเอำง โดยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานนั้น ประกอำบไปด้วยทั้งหมด 5 ขั้นตำอำน 

 โดยขั้นตำอำนแรก คือำ ข้ันเตำรียมการ ครูชี้แจงขั้นตำอำน 

การจัดกิจกรรมและตำั้งคำถามในเรื่อำงท่ีเคยเรียนมาแล้ว เพื่อำให้

นกัเรยีนเตำรยีมความพร้อำมและสามารถเชือ่ำมโยงไปสูเ่รือ่ำงทีจ่ะเรยีนได้ 

(ณัฐพงศ์  แตำงเพ็ชร์, 2556: 153) ขั้น 2 คือำ ขั้นการรับรู้ นักเรียน 

ได้ลงมือำปฏิบัตำิสืบค้นหาข้อำมูลด้วยตำนเอำง แล้วสรุปเป็นอำงค์ความรู้ 

และสื่อำความหมายได้อำย่างชัดเจน ขั้น 3 คือำ ขั้นขยายรายละเอำียด

เพิ่มเติำม ครูเตำรียมประเด็นหรือำสถานการณ์ใหม่ เพื่อำให้นักเรียน 

ได้แสดงความคิดเห็นและเชื่อำมโยงการเรียนรู้ ขั้น 4 คือำ ขั้นสร้าง

ความทรงจำ นกัเรยีนมกีารระดมสมอำง แสดงความคิดเหน็ และสรุป

ความคิดรวบยอำด โดยผ่านการเล่นเกม ครูจะสามารถตำรวจสอำบ

ความรู้ที่คลาดเคลื่อำนได้ ซ่ึงสมอำงจะเรียนรู้ได้ดี ถ้ามีปฏิสัมพันธ์ 

กบัเพือ่ำน คร ูตำลอำดจนปฏสิมัพนัธก์บัสือ่ำและสิง่แวดลอ้ำมดว้ย (อำรนชุ   

ลมิตำศิร,ิ 2555: 49) และการจัดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคเกมและเพลง

จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนจดจำได้ดี และส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือำ

กันเรียนรู้อำย่างสูงสุด เพื่อำชัยชนะขอำงกลุ่ม (วิมลรัตำน์  สุนทรโรจน์, 

2550: 67) และขั้นสุดท้าย คือำ ขั้นประยุกตำ์ใช้ ครูเสนอำสถานการณ์

ใหม่ที่คล้าย ๆ กับสถานการณ์เดิม ที่สอำดคล้อำงกับประสบการณ ์

ในชีวิตำประจำวันขอำงนักเรียน เพื่อำให้นักเรียนประยุกตำ์ข้อำมูลเดิม 

จากที่เรียนมาในขั้นตำอำนต่ำาง ๆ มาใช้กับสถานการณ์ใหม่ ทำให้

นักเรียนมีการถ่ายโอำนความรู้จากความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ได้  

จากขั้นตำอำนที่กล่าวมาข้างตำ้น จะเห็นได้ว่านักเรียนใช้สมอำงได้เตำ็มที่

ตำามศักยภาพขอำงแตำ่ละบุคคล เนื่อำงจากการเน้นการทำให้นักเรียน

สนใจเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและเกิดการจดจำตำามมา จนนำไปสู่

การนำความรู้ไปประยุกตำ์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิด

ตำลอำดเวลา (ธัญชนก  โหน่งกดหลด, 2554: 103) ตำัวอำย่างเช่น เรื่อำง

อำาณาจักรพืช ครูตำ้อำงชี้แจงหลักการต่ำาง ๆ ในการเรียน เพื่อำให้

นักเรียนเตำรียมตำัววางแผนในการทำกิจกรรม นักเรียนต้ำอำงสามารถ

เชือ่ำมโยงความรูจ้ากบทเรยีนเดิมให้ไดว้า่ แท้จรงิแล้วพชืมีววิฒันาการ

มาจากสิง่มชีวีติำในอำาณาจกัรใด โดยสงัเกตำไดจ้ากลกัษณะโครงสรา้ง

ที่คล้ายคลึงกัน จากนั้นนักเรียนจึงจะสามารถตำอำบคำถามต่ำอำไปได้

วา่พืชสามารถวิวฒันาการมาอำยูบ่นบกได้อำย่างไร โดยนำตัำวอำย่างจริง

ขอำงพชืแตำล่ะชนดิมาเปรยีบเทยีบ จากนัน้ใหน้กัเรยีนไปสบืคน้ขอ้ำมูล

พชืตำวัอำยา่งทีก่ำหนดมาใหใ้นแตำล่ะไฟลมั แลว้เขยีนสรปุลงในใบงาน 

เพือ่ำเปน็การสรปุความคดิรวบยอำด และเพือ่ำให้นกัเรยีนสามารถเขา้ใจ

และเกิดความแม่นยำในเนื้อำหา ครูจึงได้จัดกิจกรรมเกมและเพลง 

โดยให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน นักเรียนจะมีการระดมความคิด  

มีปฏิสัมพันธ์ และกล้าที่จะตำัดสินใจ ส่งผลให้บรรยากาศภายใน

ห้อำงเรียนเตำ็มไปด้วยความสนุกสนานและเร้าใจ จากนั้นครูนำเสนอำ

ภาพที่แสดงประโยชน์ขอำงอำาณาจักรพืช นักเรียนจะเกิดการนำ 

ความรู้ไปเชื่อำมโยงกับสิ่งขอำงที่พบเห็นได้ในชีวิตำประจำวัน นักเรียน

จะสามารถตำอำบคำถามได้วา่สิง่ขอำงเหล่านีผ้ลิตำมาจากพชืในไฟลมัใด 

ทำให้เห็นคุณค่าและเกิดการเรียนรู้ได้อำย่างตำ่อำเนื่อำง จนนำไปสู่ 

การเกดิอำงคค์วามรูใ้หมอ่ำกีดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากคา่เฉลีย่ขอำงคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อำนเรียนได้ 11.11 คะแนน (จากคะแนน

เตำ็ม 30 คะแนน) เมื่อำเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็น

ฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลงไปแล้วนั้น พบว่า มีค่าเฉลี่ย

ขอำงคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่เทา่กบั 

23.72 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังเรียนมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นและ

ผ่านเกณฑ์ที่ร้อำยละ 75 ดังตำามที่ตำั้งไว้ และยังสอำดคล้อำงกับงานวิจัย

ขอำง ฉวีวรรณ  ศรีสม (2555) ที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้สมอำงเป็นฐาน (BRAISE MODEL) สำหรับ

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พบว่า การทบทวนความรู้เดิม 

ขอำงผู้เรียนเพื่อำเชื่อำมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ การสร้างอำงค์ความรู้ใหม ่

ที่เชื่อำมโยงอำงค์ความรู้สู่การประยุกต์ำใช้จริงในชีวิตำประจำวัน และ

การให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดตำามใบงานที่ได้รับมอำบหมาย จะทำให้

สมอำงจัดประสบการณ์ที่มีความหมาย ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนขอำงนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลงสูงกว่าก่อำนเรียน

อำยา่งมีนยัสำคัญที ่.05 เชน่เดียวกับงานวิจยัขอำง นชุากร  คำประดิษฐ์ 

(2556) ได้ทำการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตำร์ เรื่อำง 

สารละลาย ด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับทฤษฎี 

การเรยีนรูโ้ดยใช้สมอำงเป็นฐาน สำหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

พบว่า การให้นกัเรยีนได้ลงมอืำปฏบิตัำจิรงิและค้นหาความรูด้้วยตำนเอำง 

จะส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอำงนักเรียนหลังเรียน 

ด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้

สมอำงเปน็ฐาน สงูกวา่กอ่ำนเรยีนอำยา่งมนียัสำคญัทางสถติำทิีร่ะดบั .01

 2. ผลการเปรยีบเทยีบเจตำคติำต่ำอำวิชาชวีวิทยาขอำงนกัเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอำนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง พบว่า หลังเรียน 

สูงกว่าก่อำนเรียน อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 (t = 14.26, 

p = .000) ซึ่งเป็นไปตำามสมมติำฐานข้อำที่ 3 ทั้งนี้เนื่อำงมาจาก 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ 

ที่อำอำกแบบมา เพื่อำให้สอำดคล้อำงกับหลักการทำงานขอำงสมอำงที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูตำ้อำงสอำนย้ำ ซ้ำทวนด้วยการจัดกิจกรรม 

ที่หลากหลาย (ธัญชนก  โหน่งกดหลด, 2554: 103) นักเรียน 

ได้เรียนรู้จากการลงมือำปฏิบัตำิจริง และได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตำอำน

ขอำงการจัดการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ผ่านการทำจากปฏิบัตำิการ 

ทำการทดลอำงต่ำาง ๆ มีการสืบค้นหาข้อำมูลด้วยตำนเอำง นักเรียน 

ได้แสดงความคดิเหน็และเช่ือำมโยงการเรยีนรู ้มกีารระดมสมอำง แสดง 

ความคิดเห็น สรุปความคิดรวบยอำด ตำลอำดจนให้นักเรียนประยุกตำ์

ข้อำมูลเดิมมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ ทำให้นักเรียนมีการถ่ายโอำน

ความรู้จากความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ได้ หรือำสามารถเชื่อำมโยง 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

สิินีีนีาฎ  กุ่่�ยรัักุ่ษา, วงเดืือนี  ไม้้สินีธิ์ิ�, สิถาพรั  ดืียิ�ง 

64 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ความรู้สู่การใช้จริงในชีวิตำประจำวัน ซึ่งเจตำคตำิเป็นสิ่งที่เกิดจาก

ประสบการณ์ ถา้หากนักเรยีนมีโอำกาสลงมือำปฏิบตัำจิรงิ ได้ดตูำวัอำย่าง

สิ่งมีชีวิตำจริงในการเรียนวิชาชีววิทยา จะทำให้นักเรียนได้สั่งสม

ประสบการณ์โดยตำรง จึงสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตำคติำทาง

ชีววิทยาสูงขึ้น (Allport, 1967: 3) สอำดคล้อำงกับแนวคิดในการจัด 

การเรียนการสอำนวิทยาศาสตำร์ที่ดีนั่นเอำง ซึ่งควรให้ความสำคัญกับ

นักเรียนในการคิดและการลงมือำปฏิบัตำิให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัตำิ ทำให้ได้คิดเป็น ทำเป็น และใฝ�รู้

อำยา่งตำอ่ำเนือ่ำง (สถาบันส่งเสริมการสอำนวทิยาศาสตำรแ์ละเทคโนโลยี, 

2546: 6) โดยในการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอำงเป็นฐานนัน้ได้มกีารนำ

เทคนิคเกมและเพลงมาใช้ในขั้นสร้างความทรงจำ ทำให้นักเรียน

สามารถดึงศกัยภาพสมอำงขอำงตำนเอำงมาใชไ้ดอ้ำยา่งเตำม็ที ่อำกีทัง้ยังได้

ทำกิจกรรมทดลอำงตำามแนวคิดขอำงตัำวเอำง หรือำทดลอำงตำามแบบ 

ที่กำหนดในบทเรียน หรือำร่วมแสดงความคิดเห็น จนทำให้นักเรียน

เกิดความรู้สึกผ่อำนคลาย สนุกสนานและมีส่วนร่วมในการเรียน  

ก่อำให้เกิดเจตำคตำิที่ดีตำ่อำวิชาชีววิทยา เพราะเห็นคุณค่าความสำคัญ

ขอำงวิชาชีววิทยา มีความสนใจในวิชาชีววิทยา จนเกิดความนิยม 

ชมชอำบตำ่อำวิชาชีววิทยาและอำยากแสดงอำอำกหรือำมีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา ตำัวอำย่างเช่น ในหัวข้อำเรื่อำงอำาณาจักร

สัตำว์ ในชั่วโมงแรกก่อำนเรียน ครูได้ร้อำงเพลงไฟลัมในอำาณาจักรสัตำว์

ให้นักเรียนฟัง เพื่อำเป็นการผ่อำนคลายอำารมณ์จากการเรียน 

ในรายวิชาอำื่นมาก่อำนหน้าน้ี จากน้ันจึงค่อำยเข้าสู่บทเรียนโดยการ 

นำเสนอำภาพสัตำว์ในไฟลัมตำ่าง ๆ เพื่อำเป็นการเสริมสร้างความสนใจ

ใหแ้กน่กัเรยีน แลว้จงึรว่มกนัอำภปิรายความรูท้ีไ่ดจ้ากการสงัเกตำภาพ 

นักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็นขอำงตำนเอำงอำอำกมา จากนั้น 

ให้นักเรียนเข้ากิจกรรมฐาน เพื่อำให้นักเรียนได้มีการสืบเสาะหา 

ความรู้ได้ด้วยตำนเอำง ดังนั้นนักเรียนทุกคนจึงได้มีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรม จากนั้นครูจึงจัดกิจกรรมเกมและเพลงสอำดแทรกเข้าไป  

เพือ่ำใหน้กัเรยีนไดม้กีารระดมสมอำง แสดงความคดิเหน็ และสามารถ

สรุปเป็นความคิดรวบยอำดขอำงตำนเอำง อำีกท้ังยังเป็นการตำรวจสอำบ 

ความเข้าใจขอำงนักเรียนอำีกด้วย การเล่นเกมและการร้อำงเพลง 

จะทำให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อำน ส่งผลให้นักเรียนเกิด 

ความสุข ความสนุกสนาน และเกิดการผ่อำนคลาย ซึ่งก่อำให้เกิด 

การจดจำที่ดีขึ้น จากการสังเกตำพฤตำิกรรมขอำงนักเรียน พบว่า

นักเรียนจะเกิดความกระตำือำรือำร้นและเข้าห้อำงเรียนไวกว่าทุกครั้ง 

เมื่อำครูบอำกว่าวันนี้จะมีกิจกรรมเกม นักเรียนจึงเกิดความนิยม 

ชมชอำบตำ่อำการเรียนวิชาชีววิทยา และเมื่อำครูสอำบถามผู้เรียน 

เกี่ยวกับประโยชน์ขอำงอำาณาจักรสัตำว์ นักเรียนสามารถยกตัำวอำย่าง

สิ่งมีชีวิตำในไฟลัมตำ่าง ๆ ในอำาณาจักรสัตำว์ได้อำย่างถูกตำ้อำง สามารถ

บอำกประโยชน์และโทษขอำงสัตำว์ในไฟลัมตำ่าง ๆ และเชื่อำมโยงนำมา

ใช้ในการดำรงชีวิตำประจำวันได้ สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง ณัฐพงศ์   

แตำงเพ็ชร์ (2556: 163) ที่กล่าวว่า นักเรียนจะให้ความร่วมมือำ 

ในการทำกิจกรรมขั้นบูรณาการเพื่อำนำไปใช้ได้ดี เมื่อำครูสามารถ

กระตำุ้นให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตำประจำวันได้ โดยส่งเสริม 

ใหน้กัเรยีนทำใบงานหรอืำกจิกรรมทีก่ระตำุน้ใหน้กัเรยีนนำความรูท่ี้ได้

เรียนมาเชื่อำมโยงในชีวิตำประจำวัน ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยขอำง

คะแนนเจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยา ก่อำนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

50.33 คะแนน (จากคะแนนเตำ็ม 75 คะแนน) แตำ่เมื่อำเรียน 

ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอำงเปน็ฐานรว่มกบัการใชเ้ทคนคิเกม

และเพลงไปแล้วนัน้ ทำให้คา่เฉลีย่ขอำงคะแนนเจตำคตำติำอ่ำวชิาชวีวทิยา

หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.94 คะแนน ซึ่งก็คือำนักเรียน 

เกิดเจตำคตำิตำ่อำวิชาชีววิทยามากขึ้น สอำดคล้อำงกับ iNCi and ERTEN 

(2010: 1-8) ได้ทำการศึกษาเจตำคติำตำ่อำการเรียนวิชาวิทยาศาสตำร์

และเทคโนโลยี ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอำน 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน มีเจตำคตำิตำ่อำการเรียน

วิชาวิทยาศาสตำร์และเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียนอำย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ือำงจากการสอำนด้วยวิธีน้ี 

เป็นวิธีการสอำนที่ใช้กิจกรรมอัำนหลากหลาย และยังฝึกให้นักเรียน 

ได้ใช้กระบวนการคิดอำีกด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยขอำง ฉวีวรรณ   

ศรีสม (2555) ที่ได้ทำวิจัยเก่ียวกับความพึงพอำใจตำ่อำรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 

โดยรวมขอำงความพึงพอำใจต่ำอำรูปแบบการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอำง

เป็นฐานเท่ากับ 4.01 ซึ่งอำยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอำใจมาก 

เนือ่ำงจากเป็นการจัดการเรยีนทีมี่การผ่อำนคลายและเตำรียมความพร้อำม 

ก่อำนการเรียนรู้ด้วยการบริหารสมอำง จะทำให้ผู้เรียนมีสมาธิ 

มากยิ่งขึ้น

 3. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ขอำง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ด้รบัการสอำนด้วยการจดัการเรยีนรู้ 

โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง หลังเรียน

เมือ่ำผ่านไป 4 สปัดาห์ สงูกว่าเกณฑ์ คอืำ ร้อำยละ 70 ขอำงคะแนนเฉลีย่ 

หลงัเรยีน ทัง้นีเ้นือ่ำงจากการใชเ้ทคนคิเกมและเพลงรว่มกบัการเรยีน 

เกิดจากการใช้ทักษะทั้งหมดขอำงสมอำงซึ่งเป็นการทำงานร่วมกัน 

ขอำงสมอำงทั้ง 2 ซีก คือำ ซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งสมอำงซีกซ้ายจะทำ

หน้าที่ในการวิเคราะห์ คำ ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ลำดับความเป็น

เหตำุผลตำรรกวิทยา ส่วนสมอำงซีกขวาจะทำหน้าที่ สังเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์ จินตำนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ โดยมีแถบ 

เส้นประสาทคอำร์ปัสคอำโลซัมเป็นเสมือำนสะพานเชื่อำม เป็นการนำ

ทฤษฎเีกีย่วกบัสมอำงไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการคิด วเิคราะห์

คำ ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ลำดับ คำนวณ ความเป็นเหตำุเป็นผล 

ความคิดสร้างสรรค์ จนิตำนาการ ใชแ้สดงการเชือ่ำมโยงข้อำมลูเกีย่วกับ

เรื่อำงใดเรื่อำงหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอำง และความคิด

ย่อำยที่เกี่ยวข้อำงสัมพันธ์กัน (กาญจนา  คุณารักษ์, 2545) จึงช่วยให้

นกัเรยีนเข้าใจและสามารถจำบทเรยีนทีม่เีนือ้ำหาทีมี่ความหลากหลาย 
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มีศัพท์เฉพาะทางชีววิทยาเป็นจำนวนมากข้ึนได้โดยนำเอำาเทคนิค

เกมและเพลงมาช่วยในการสร้างอำงค์ความรู้ เพื่อำให้เกิดความเข้าใจ 

และมีความคงทนในการเรียนรู้ เพื่อำท่ีจะได้นำไปเชื่อำมโยงกับ 

บทเรียนใหม่ในการเรียนครั้งตำ่อำไปได้ ซึ่งจากประสบการณ ์

ขอำงครูผู้สอำน พบว่า การใช้กิจกรรมท่ีให้นักเรียนลงมือำปฏิบัตำิการ 

ด้วยตำนเอำงนั้น เช่น การดูสิ่งมีชีวิตำในอำาณาจักรพืช การวิเคราะห์

ลกัษณะขอำงสิง่มีชวีติำในอำาณาจักรสัตำว์นัน้ การเล่นเกมและร้อำงเพลง 

ทำให้นักเรียนมีการระดมความคิด นำเสนอำความคิดเห็นทั้งใน

ประเด็นในความรูเ้ดิมหรือำประสบการณ์เดิม และประเด็นความรูใ้หม่ 

เพื่อำนำมาเชื่อำมโยงกันได้อำย่างเหมาะสม ทำให้นักเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์ ให้นักเรียนสามารถจดจำ ความรู้ได้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกม 

และเพลงส่งผลให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้

 จากเหตุำผลข้างต้ำนท่ีได้กล่าวมาทำให้สรุปได้ว่า การจัด 

การเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลง 

สามารถพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้ขอำงนักเรียนมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้

 1. ครูควรศึกษาข้ันตำอำนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำง

เปน็ฐานรว่มกบัการใชเ้ทคนคิเกมและเพลงอำยา่งละเอำยีด เพือ่ำนำมา

ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อำย่างมีประสิทธิภาพ และครูสามารถ

อำอำกแบบการจัดกิจกรรมได้อำย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการสร้าง

บรรยากาศให้สมอำงเตำรียมความพร้อำมก่อำนการจัดการเรียนรู้ ควร

เน้นให้นักเรียนเกิดการคิดเชื่อำมโยงความรู้เดิมกับสถานการณ์ใหม่ 

เพื่อำให้นักเรียนทราบที่มาขอำงเนื้อำหาที่จะเรียนตำ่อำไป ซึ่งจะเกิดผลดี

ตำ่อำการจัดการเรียนการสอำน

 2. ครูควรจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำง 

เป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกมและเพลงให้เหมาะสมกับความรู้

เดิมขอำงนักเรียน ทั้งเนื้อำหาสาระ เวลา และสภาพแวดล้อำม

 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั�งต่อไป

 1. ครูควรนำวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอำงเป็นฐาน 

ไปประยุกตำ์ใช้กับรายวิชาอำื่น ๆ เพื่อำศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู ้

ที่เหมาะสม

 2. ครูควรมีการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู ้

กับนักเรียนที่มีความแตำกตำ่างกันในด้านตำ่าง ๆ  เช่น นักเรียนกลุ่มเก่ง

กับนักเรียนกลุ่มอำ่อำน 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัเร่ือำง ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตำกิรรมการเปดิรบัสือ่ำและภาพลกัษณท์ีม่ตีำอ่ำมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ขอำงประชาชนในจงัหวดั

นครราชสีมา มีวัตำถุประสงค์ 1. เพื่อำศึกษาภาพลักษณ์ขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงตำามการรับรู้ขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

2. เพื่อำศึกษาพฤตำิกรรมการเปิดรับสื่อำขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 3. เพื่อำศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤตำิกรรมการเปิดรับสื่อำและภาพลักษณ์ที่มีตำ่อำมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาครั้งนี้ใช้ตำาราง 

การสุ่มกลุ่มตำัวอำย่างขอำงทาโร่ ยามาเน่ ได้ตำัวอำย่างทั้งหมด 400 คน โดยเลือำกแบบเฉพาะเจาะจงเลือำก (Purposive Random Sampling) 

จากอำำเภอำทีมี่ความหนาแน่นมากทีสุ่ด จำนวน 5 อำำเภอำ โดยใชแ้บบสอำบถาม วเิคราะหข์อ้ำมูลโดยใชโ้ปรแกรมสำเรจ็รปู SPSS for Window 

ใช้ตำารางแจกแจงความถี่ (Frequencies) คำนวณค่าเฉลี่ย ค่าร้อำยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า

 1. ความคิดเห็นตำ่อำภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาตำามพันธกิจขอำงมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอำยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยพันธกิจด้านการบริการวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รอำงลงมาคือำ การผลิตำบัณฑิตำ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

การอำนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตำิและสิ่งแวดล้อำม ตำามลำดับ 

 2. กลุ่มประชาชนมีความคิดเห็นตำ่อำการเปิดรับข่าวสารมากที่สุด คือำ การได้รับประโยชน์จากข่าวสารตำ่าง ๆ ขอำงมหาวิทยาลัย 

ความถี่ในการตำิดตำามสื่อำเป็นประจำมากที่สุด ได้แก่ สื่อำโซเชียลมีเดีย (เพจเฟซบุ�ก VU News)

 3. ประชาชนท่ีมีการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนจะมีภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้นด้วยโดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกแตำ่เป็นความสัมพันธ์ 

ในระดับน้อำย

 4. ประชาชนมีความคิดเห็นตำอ่ำการได้รบัขา่วสารมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการได้รบัประโยชน์จากข่าวสารต่ำาง ๆ  ขอำงมหาวิทยาลัย 

จะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ขอำงมหาวิทยาลัยดีมากขึ้นโดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ระดับสูง 

คำสำคัญ : การเปิดรับสื่อำ, ภาพลักษณ์   
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Abstract
 The research titled the relation of the media exposure behaviors of Nakhon Ratchasima people upon  

a university organizational image had the following aims : 1) to investigate Nakhon Ratchasima people perception 

upon a university, 2) to investigate media exposure behaviors of Nakhon Ratchasima people upon a university and 

study 3) to relation of the media exposure behaviors of Nakhon Ratchasima people upon a university organizational 

image. Taro Yamane’s formula was first employed to assign the number of samples from 5 Nakhon Ratchasima 

densely-populated districts and 400 participants was the final number. The participants were selected using  

Purposive Random Sampling and participants were asked to complete the questionnaire. SPSS was used to analyze 

obtained data in terms of frequencies, average, percentage, standard deviation and correlation. The results were as 

follows ;

 1. Perception towards a university organizational image in accordance with its general responsibility was at 

a medium level especially the providing academic services which was reported at the most followed by producing 

the graduates and preserving cultures together with taking good care of the environment respectively. 

 2. Participants reported that they had gained many beneficial things from the university’s news. Concerning 

how often the sample was exposed to news and other information, social media (VU News Facebook Fan page) was 

reported to be the most viewed channel. 

 3. Although it is generally true that people who exposed the media from the university view the university’s 

organizational image more favorably, this relationship was reported at the low level. 

 4. The people who gained something from the media from view university, the university’s organizational 

image more favorably at a high level

Keywords : Media exposure, Image

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

เมตตา  ดีีเจริิญ, บุุษบุาบุริริณ  ไชยศิิริิ, จิณณพััต  ตั�งดีวงมานิิตย์

69วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

บทนำ
 การประชาสมัพนัธม์วีวิฒันาการบทบาท และความสำคญั

ควบคู่กับอำงค์กรมาช้านานจวบจนถึงโลกการสื่อำสารในยุคปัจจุบัน 

ที่เตำ็มไปด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก่อำให้เกิดความ 

ล้ำหน้าทางวิทยาการตำ่าง ๆ  มากมาย จนมีคำกล่าวที่ว่า โลกในยุคนี้

ไม่มีขีดจำกัดในด้านเวลา สถานที่ ระยะทาง งานประชาสัมพันธ์ 

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอำงค์กร และธุรกิจต่ำาง ๆ งานประชาสัมพันธ์

เป็นงานที่สนับสนุนงานอำื่น ๆ ขอำงอำงค์กรและเป็นงานที่ช่วยสร้าง

ความสัมพันธ์ให้กับอำงค์กรและประชาชน เพราะอำงค์กรจะอำยู่ได้ 

กต้็ำอำงได้รับความร่วมมือำกับประชาชน ดงันัน้อำงค์กรจึงจำเป็นทีจ่ะต้ำอำง 

มีการสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในใจขอำงประชาชน นั่นคือำ 

การสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีอำงอำงคก์ร (รุง่นภา  พติำรปรชีา, 2560: 81) 

ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์อำงค์กรเป็นการตีำความจากการรับรู้ขอำงคน 

โดยการรับรู้นั้นอำาจไม่ตำรงกับความเป็นจริงท่ีอำงค์กรเป็นอำยู่ก็ได้ 

เพราะบุคคลจะได้รับข้อำมูลและมีความคิดเห็นโดยตีำความหรือำ 

ตำดัสนิใจจากประสบการณ์ทีต่ำนเอำงมีอำยู ่ดงันัน้อำงค์กรใดมีภาพลกัษณ์ 

ที่เป็นบวกประชาชนจะมีความรู้สึกที่ดี ศรัทธาอำยากมาใช้บริการ 

แตำห่ากอำงคก์รใดมภีาพลกัษณ์ทีเ่ปน็ลบ ประชาชนก็จะรูส้กึไมอ่ำยาก

จะเข้ามาใช้บริการ ด้วยเหตำุผลนี้อำงค์กรจึงตำ้อำงดูแลรักษาไว้ซึ่ง 

ภาพลักษณ์ที่ดีให้คงไว้ งานประชาสัมพันธ์จึงตำ้อำงมีการจัดการ 

ภาพลักษณ์ด้วยการสร้าง ดูแล รักษาและธำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี

ขอำงอำงค์กรให้เปน็ไปอำย่างตำอ่ำเนือ่ำงและสม่ำเสมอำ จะเห็นไดว้า่ อำงค์กร

ทุกแห่งตำ้อำงการให้อำงค์กรขอำงตัำวเอำงมีภาพลักษณ์ท่ีดี เช่น อำงค์กร

ธุรกิจตำ้อำงการภาพลักษณ์ขอำงความเป็นอำงค์กรที่เป็นมิตำรกับลูกค้า

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อำงอำื่น ๆ อำงค์กรขอำงรัฐต้ำอำงการภาพลักษณ์ 

ขอำงความโปร่งใส และในส่วนขอำงภาพลักษณ์พึงประสงค ์

ขอำงมหาวิทยาลัยไทย ประการแรก คือำ การเป็นสถาบันที่ยึดในเรื่อำง

ขอำงความดี ความงาม และความจริง ประการที่ 2 คือำ การพัฒนา

บัณฑิตำที่มีคุณภาพอำอำกไปรับใช้สังคม ประการที่ 3 คือำ การเป็น

บรรทัดฐานให้แก่สังคม เนื่อำงจากสังคมคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะ

เป็นสถาบันที่ชี้นำสิ่งที่ถูกตำ้อำงและไม่ถูกตำ้อำงให้แก่สังคม (วิจิตำร   

ศรสีอ้ำาน, 2552 อ้ำางถงึใน วรีพงษ์  พลนกิรกจิ และคณะ, 2557: 37) 

ส่วนการได้มาซึ่งภาพลักษณ์ท่ีดีขอำงมหาวิทยาลัย อำงค์กรจึงตำ้อำง 

มีการจัดการภาพลักษณ์ (image management) ขอำงตำัวเอำง  

ในด้านนิเทศศาสตำร์ คือำ การจัดการความประทับใจ (impression 

management) หรือำการจัดการ ช่ือำเ สียง ( reputat ion  

management) (Coombs, 2001: 109) 

 จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 

ด้านการสื่อำสารที่ทำให้มีสื่อำใหม่เกิดขึ้นมากมายและอำีกทั้ง สุกัญญา  

บูรณเดชาชัย (2561) ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ขอำงการเกิดส่ือำใหม่

วา่ การสือ่ำสารมีการเปลีย่นแปลงอำย่างมาก โดยสือ่ำหนึง่อำาจมอีำทิธพิล

สูงตำ่อำบุคคลในยุคสมัยหนึ่ง แตำ่เมื่อำเวลาเปลี่ยนแปลงไปสื่อำนั้นอำาจ

จะไม่มอีำทิธิพลใด ๆ  ตำอ่ำสังคมเลย ความสัมพันธ์ระหว่างสือ่ำกับสังคม 

จึงเป็นส่ิงที่สะท้อำนให้เห็นอำย่างชัดเจนว่า “ส่ือำเปล่ียนแปลง สังคม

เปล่ียนไป” ส่ือำในปัจจบุนัได้เปล่ียนแปลงโลกและสงัคมในหลาย ๆ  ด้าน 

เช่น การอำุบัตำิขึ้นขอำงสื่อำเครือำข่ายอำินเทอำร์เน็ตำ การผสมผสาน 

ขอำงเทคโนโลยีการส่ือำสาร การถ่ายโอำนข้อำมูลข่าวสาร การเกิด 

วิถีชีวิตำแบบใหม่ ความท้าทายขอำงงานและอำาชีพ การเปลี่ยนแปลง

ขอำงอำงค์กรและวิธีการควบคุม เป็นตำ้น

 จะเห็นได้ว่า สื่อำใหม่ก่อำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการ

นเิทศศาสตำร์เป็นอำย่างมาก แม้แต่ำการใช้ส่ือำเพือ่ำใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อำการสร้างภาพลักษณ์ก็ได้มีการเปล่ียนจากส่ือำดั้งเดิมมาเป็น 

ส่ือำใหม่ ดังนั้น การส่ือำสารเพื่อำการสร้างภาพลักษณ์ในปัจจุบันจึงมี

ความจำเป็นตำ้อำงคำนึงถึงพฤตำิกรรมในการรับสารขอำงผู้รับสารหรือำ

ประชาชน ตำ้อำงคำนึงถึงประเภทขอำงส่ือำที่เหมาะสมตำามจำนวน 

และลักษณะขอำงผู้รับสาร พฤตำิกรรมการเปิดรับส่ือำขอำงประชาชน 

ก็มีการเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้นักประชาสัมพันธ์ตำ้อำงหาช่อำงทาง 

ในการส่ือำสารแบบใหม่ที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้นตำามยุคสมัย 

แทนการสื่อำสารในรูปแบบเดิม ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตำกิรรมการเปดิรบัขา่วสารและภาพลกัษณ์

ที่มีตำ่อำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ซึง่ผลการวจิยัสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา

ภาพลักษณ์ขอำงมหาวิทยาลัยผ่านสื่อำตำ่าง ๆ ได้อำย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

วัตถุุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อำศึกษาภาพลักษณ์ขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง 

ตำามการรับรู้ขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

 2. เพื่อำศึกษาพฤติำกรรมการเปิดรับส่ือำขอำงมหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

 3.  เพือ่ำศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตำกิรรมการเปิดรับสือ่ำ 

และภาพลักษณ์ที่มีตำ่อำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขอำงประชาชน 

ในจังหวัดนครราชสีมา

วิธีดำเนินการวิจัย
 1.	 ของเขตด้านเนื�อหา การวิจัยจะครอำบคลุมเนื้อำหา 

ดังตำ่อำไปนี้

  1.1 แนวทางการเปิดรับสื่อำขอำงประชาชน

  1.2  ภาพลักษณข์อำงมหาวิทยาลยั ในประเด็นพนัธกิจ 

ขอำงมหาวิทยาลัย คือำ ด้านการผลิตำบัณฑิตำ ด้านการสนับสนุน 

การวิจยัเพือ่ำความเป็นเลิศ ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ

วิชาการสู่ชุมชนเข้มแข็งและเป็นที่ยอำมรับ ด้านการทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรมทั้งในชุมชนและระดับภูมิภาค อำนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตำิและสิ่งแวดล้อำม และด้านการบริหารจัดการ 
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 2.	 ขอบเขตด้านประชากร

 กลุ่มประชากรที่จะศึกษาในครั้งนี้ คือำ ประชาชนที่อำาศัย

อำยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีจำนวนท้ังสิ้น 2,648,927 คน 

(สำนักงานสถิตำิแห่งชาตำิ, 2563: อำอำนไลน์)

 กลุ่มตำัวอำย่าง กำหนดขนาดกลุ่มตำัวอำย่าง โดยใช้ตำาราง 

การสุ่มกลุ่มตัำวอำย่างขอำงทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดขอำงกลุ่มตัำวอำย่าง

ทั้งหมด 400 ตำัวอำย่าง จากนั้นทำการจะเลือำกแบบหลายขั้นตำอำน 

(Multi-stage Sampling) 5 อำำเภอำที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด 

จากนั้นสุ่มตำัวอำย่างแบบอำาศัยหลักความน่าจะเป็นโดยการสุ่ม 

อำยา่งงา่ย (Simple Random Sampling)  จะไดจ้ำนวนกลุม่ตำวัอำยา่ง

ดังแสดงในตำารางที่ 1

ตารางที่	1 แสดงกลุ่มตำัวอำย่างที่ใช้ในการศึกษา

ลำดับ อำเภอ
จำนวนประชากร

(คน)
สัดส่วน

จำนวนตัวอย่าง

(คน)

1 อำำเภอำเมือำงนครราชสีมา 227,346 34 136

2 อำำเภอำปากช่อำง 124,248 18 72

3 อำำเภอำพิมาย 121,898 18 72

4 อำำเภอำด่านขุนทด 109,933 16 64

5 อำำเภอำปักธงชัย 93,405 14 56

รวม 676,830 100 400

 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

 เป็นแบบสอำบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured  

questionnaire) โดยผูว้จิยัสรา้งจากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อำง

และดัดแปลง เพิ่มเติำมรูปแบบขอำงคำถามเก่ียวกับการเปิดรับสื่อำ 

ขอำง วิมลพรรณ  อำาภาเวท และสาวิตำรี  ชีวะสาธน์ (2553), ยุทธภูมิ  

สุวรรณเวช (2551) และอำรอำุมา  ไชยเศรษฐ (2551 อำ้างถึงใน พิชญ์  

เดชาตำิวงศ์ ณ อำยุธยา, 2558: 43) และคำถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์

จากการพัฒนาแบบวัดภาพลักษณ์อำงค์กรขอำง วศมล  สบายวัน 

(2553) โดยมีรายละเอำียดเนื้อำหาแบ่งอำอำกเป็น 5 ส่วน คือำ

 ส่วนที่ 1 ข้อำมูลส่วนตำัว  

 ส่วนที่ 2 พฤตำิกรรมการเปิดรับสื่อำขอำงมหาวิทยาลัย 

 ลักษณะคำถามเป็นมาตำราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ชนิด 5 ระดับ ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย

ดังนี้

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.81 ขึ้นไป หมายถึง การเปดิ

รับสื่อำมากที่สุด

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.11 - 3.80 หมายถึง การเปดิ

รับสื่อำมาก

            คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.41 - 3.10 หมายถึง การเปดิ

รับสื่อำปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.71 - 2.40 หมายถึง การเปดิ

รับสื่อำน้อำย

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0 - 1.70 หมายถึง การเปดิ

รับสื่อำน้อำยที่สุด

 ด้านการได้รบัประโยชน์จากข่าวสารมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ 

ลักษณะคำถามเป็นมาตำราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ชนิด 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.00 หมายถึง ได้รับ

ประโยชน์มาก

            คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.68 - 2.33  หมายถึง ได้รับ

ประโยชน์ปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.67 หมายถึง  ได้รับ

ประโยชน์น้อำย

 ส่วนที่ 3 ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยตำาม 

พันธกิจขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ลักษณะขอำงคำถามเป็น

มาตำราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 3 ระดับ โดยมี 

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.68 ขึ้นไป หมายถึง 

มีภาพลักษณ์ระดับดีมาก

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.34 - 2.67 หมายถึง 

มีภาพลักษณ์ระดับปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.33 หมายถึง 

มีภาพลักษณ์ระดับน้อำย

 ด้านการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตำกิรรมการเปดิ

รับสื่อำกับมหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์ที่มีตำ่อำมหาวิทยาลัยใช้สถิตำิ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s Rank 

Correlation Coefficient) ขอำงตำัวแปร 2 ตำัว คือำ พฤตำิกรรม 

การเปิดรับสื่อำและภาพลักษณ์ที่มีตำ่อำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
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ขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เกณฑ์แปลผลระดับ

ความสัมพันธ์ ดังนี้

  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.8 ขึ้นไป จัดว่า 

มีค่าสัมพันธ์ในระดับสูงมาก

  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.6 - 0.79 ขึ้นไป  

จัดว่ามีค่าสัมพันธ์ในระดับสูง

  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.4 - 0.59 ขึ้นไป  

จัดว่ามีค่าสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.2 - 0.39 ขึ้นไป  

จัดว่ามีค่าสัมพันธ์ในระดับน้อำย

  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าตำ่ำกว่าหรือำเทียบเท่า 

0.19 จัดว่ามีค่าสัมพันธ์ในระดับน้อำยมาก

 ส่วนที่ 4 มหาวิทยาลัยในลักษณะบุคคล จำนวน 1 ข้อำ

 ส่วนที่ 5 ข้อำเสนอำแนะอำื่น ๆ 

 4.	 สถุิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  1) วิเคราะห์สถานภาพขอำงผู้ตำอำบแบบสอำบถาม 

และพฤติำกรรมการเปิดรบัสือ่ำโดยใช้สถติำเิชงิพรรณนา คอืำ ค่าเฉล่ีย (x ̅̅  ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน

  2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตำัวแปร 

เชงิปรมิาณ ไดแ้ก ่ดา้นการเปดิรบัขา่วสารขอำงมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่  

ด้านการได้รับประโยชน์จากข่าวสารขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  

และด้านการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขอำงประชาชน 

ในจังหวัดนครราชสีมา เนื่อำงจากผลทดสอำบพบว่า ข้อำมูลมีการ 

กระจายตำวัไม่เปน็ปกติำ จงึไมเ่ปน็ไปตำามข้อำตำกลงเบือ้ำงต้ำนขอำงการใช้

สถิตำิพาราเมตำริกซ์ งานวิจัยนี้จึงใช้สถิตำิแบบนันพาราเมตำริกซ์ 

(Non-parametric statistics) เพื่อำค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

สเปียร์แมน (Spearman’s Rank Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อำง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตำิกรรมการเปิด

รับส่ือำและภาพลักษณ์ที่มีตำ่อำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขอำงประชาชน 

ในจงัหวดันครราชสมีา” คณะผูว้จิยัขอำสรปุผลการวจิยัตำามวตัำถปุระสงค์ 

ดังตำ่อำไปนี้ 

 วตัำถปุระสงค์ที ่1 เพือ่ำศกึษาภาพลกัษณข์อำงมหาวทิยาลยั

แห่งหนึ่งตำามการรับรู้ขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

 ผลการวิจัยภาพลักษณ์ตำามพันธกิจขอำงมหาวิทยาลัย 

แห่งหนึ่งตำามการรับรู้ขอำงประชาชนในภาพรวม มีรายละเอีำยด 

ดังแสดงในตำารางที่ 2

ตารางที่	2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตำรฐานขอำงระดับความคิดเห็นที่มีตำ่อำภาพลักษณ์ตำามพันธกิจขอำงมหาวิทยาลัย 

  รายด้านและโดยรวม

  ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย x ̅̅	 S.D.	 แปลผล

1. การผลิตำบัณฑิตำ  2.50 0.50 ปานกลาง

2. การวิจัย  2.48 0.49 ปานกลาง

3. การบริการวิชาการ  2.51 0.48 ปานกลาง

4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอำนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตำิและสิ่งแวดล้อำม 2.50 0.47 ปานกลาง

5. การบริหารจัดการ  2.48 0.47 ปานกลาง

  ภาพรวม	 2.49	 0.01 ปานกลาง

 จากตำารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตำัวอำย่างที่ตำอำบแบบสอำบถาม 

จำนวน 400 คน มีความคิดเห็นต่ำอำภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยตำาม 

พันธกิจขอำงมหาวิทยาลัยโดยรวมอำยู่ในระดับปานกลาง (x ̅̅   = 2.49) 

เมื่อำพิจารณาเป็นรายด้าน โดยค่าคะแนนสูงสุด คือำ การบริการ

วิชาการ (x ̅̅   = 2.51) 

 วัตำถุประสงค์ที่ 2 เพื่อำศึกษาพฤตำิกรรมด้านการเปิดรับสื่อำ

ขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

ดังแสดงในตำารางที่ 3 ดังนี้
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 จากตำารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตำัวอำย่างมีระดับความคิดเห็น

ที่มีตำ่อำความถี่การเปิดรับสื่อำขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาพรวม

อำยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยสื่อำประชาสัมพันธ์ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย

การเปิดรับสูงสุด คือำ การเปิดรับผ่านสื่อำโซเชียลมีเดีย (เพจเฟซบุ�ก  

VU News) (x ̅̅   = 3.22) 

ตารางที่	3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตำรฐานความคิดเห็นที่มีตำ่อำความถี่การเปิดรับสื่อำขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

  ด้านความถุี่การเปิดรับสื่อของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง x ̅̅	 S.D.	 แปลผล

 1. สื่อำบุคคล (ญาตำิ เพื่อำน พี่ น้อำง อำาจารย์) 3.05 0.89 ปานกลาง

 2. สื่อำวิทยุกระจายเสียง  3.09 0.77 ปานกลาง

 3. สื่อำโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี  3.11 0.77 ดี

 4. สื่อำหนังสือำพิมพ์  3.07 0.71 ปานกลาง

 5. ป้ายคัตำเอำาท์  3.09 0.81 ปานกลาง

 6. สื่อำโซเชียลมีเดีย (เพจเฟซบุ�ก VU News) 3.22 0.91 ดี

 7. นิตำยสาร VU News   3.08 0.71 ปานกลาง

 8. โปสเตำอำร์/แผ่นพับ  3.07 0.79 ปานกลาง

 9. นิทรรศการตำามสถานที่ตำ่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศาลากลางจังหวัด 3.13 0.80 ดี

10. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตำ่อำ  3.11 0.81 ดี 

  ภาพรวม	 3.10	 0.05	 ปานกลาง

ตารางที่	4  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตำรฐานขอำงระดับความคิดเห็นที่มีตำ่อำการได้รับข่าวสารขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

  ด้านการได้รับข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง x ̅̅	 S.D.	 แปลผล

1. ได้รับประโยชน์จากข่าวสารตำ่าง ๆ ขอำงมหาวิทยาลัย 2.31 0.59 ปานกลาง

2. ได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว ทันเหตำุการณ์  2.26 0.59 ปานกลาง

3. มีความสะดวกในการรับข่าวสาร  2.28 0.62 ปานกลาง

4. ข่าวสารที่ได้รับตำรงกับความตำ้อำงการ  2.28 0.61 ปานกลาง

5. ข่าวสารส่วนใหญ่สามารถเข้าใจง่าย  2.29 0.63 ปานกลาง

  โดยรวม	 2.28	 0.02	 ปานกลาง

 จากตำารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตำัวอำย่างมีความคิดเห็น 

ด้านการได้รับข่าวสารขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ทั้งโดยรวมและ 

รายด้านอำยู่ในระดับ “ปานกลาง”  เมื่อำพิจารณาเป็นรายด้าน โดยมี

ค่าคะแนนสูงสุด คือำ ได้รับประโยชน์จากข่าวสารต่ำาง ๆ ขอำง

มหาวิทยาลัย (x ̅̅   = 2.31) 

 วัตำถุประสงค์ที่  3 เพื่อำศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤตำิกรรมการเปิดรับสื่อำ และภาพลักษณ์ที่มีตำ่อำมหาวิทยาลัย 

แห่งหนึ่งขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้านการเปิดรับข่าวสาร

ขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง  ด้านการได้รับประโยชน์จากข่าวสาร 

ขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ และด้านการรับรูภ้าพลักษณ์มหาวิทยาลัย

แห่งหน่ึงขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยขอำนำเสนอำ 

รายละเอำียดดังกล่าว ดังแสดงในตำารางที่ 5
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 จากตำารางที่ 5 พบว่า การเปิดรับสื่อำขอำงมหาวิทยาลัย 

แห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านการได้รับประโยชน์จาก

ข่าวสารขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อำย่างมีนัยสำคัญ (r
s
 = .156**, 

p < 0.01) และมีความสัมพันธ์ระดับน้อำย การเปิดรับส่ือำขอำง

มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ 

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาพรวมขอำงประชาชน 

ในจงัหวดันครราชสมีา อำย่างมนียัสำคญั (r
s
 = .163**, p < 0.01) และ 

มีความสัมพันธ์ระดับน้อำย เมื่อำพิจารณาในรายละเอำียดเป็นรายด้าน 

พบว่า การเปิดรับสื่อำขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์ 

เชงิบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ อำย่างมีนยัสำคัญ 

ในระดบันอ้ำย ยกเวน้ดา้นการรบัรูภ้าพลกัษณม์หาวทิยาลยัแหง่หนึง่

ด้านการผลิตำบัณฑิตำ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ 

 การไดร้บัประโยชนจ์ากขา่วสารขอำงมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 

พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งในภาพรวมขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา อำย่างมี

นัยสำคัญ (r
s
 = .682**, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์ระดับสูง  

เมือ่ำพจิารณาในรายละเอำยีดเป็นรายด้าน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก 

กับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้านการผลิตำบัณฑิตำ 

อำย่างมีนัยสำคัญ (r
s
 = .649**, p < 0.01) มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้านการวิจัย อำย่างมี

นัยสำคัญ (r
s
 = .613**, p < 0.01) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 

การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้านการบริการวิชาการ 

(r
s
 = .631**, p < 0.01) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู ้

ภาพลกัษณม์หาวทิยาลยัแหง่หนึง่ดา้นการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

และการอำนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติำและสิง่แวดล้อำมอำย่างมนียัสำคัญ 

(r
s
 = .634**, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ งด้ านการบริหารจัดการ  

(r
s
 = .629**, p < 0.01) และการมีความสัมพันธ์รายด้านทั้งหมด

อำยู่ในระดับสูง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย	
 การวจิยัเรือ่ำง “ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตำกิรรมการเปิดรบั 

ขา่วสารและภาพลักษณ์ทีมี่ตำอ่ำมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ขอำงประชาชน

ในจังหวัดนครราชสีมา” คณะผู้วิจัยขอำสรุปผลและอำภิปรายผล 

การวิจัย ดังตำ่อำไปนี้ 

ตารางที่	5  เมตำริกความสัมพันธ์ระหว่างตำัวแปรตำ่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Correlation matrix) ระหว่างด้านการเปิดรับสื่อำ 

  ขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ด้านการได้รับประโยชน์จากข่าวสารขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และด้านการรับรู้ภาพลักษณ ์

  มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

                     ตัวแปร	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8

1. ด้านการเปิดรับข่าวสารขอำงมหาวิทยาลัย 1.000 0.156** 0.096 0.163** 0.156** 0.194** 0.167** 0.163**

 แห่งหนึ่ง  

2. ด้านการได้รับประโยชน์จากข่าวสาร  1.000 0.649** 0.613* 0.631** 0.634** 0.629** 0.682**

 ขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

3. การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง   1.000 0.844** 0.861** 0.807** 0.799** 0.921**

 ด้านการผลิตำบัณฑิตำ

4. การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง    1.000 0.868** 0.859** 0.827** 0.902**

 ด้านการวิจัย

5. การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง     1.000 0.867** 0.853** 0.911**

 ด้านการบริการวิชาการ

6. การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง      1.000 0.920** 0.930**

 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

 การอำนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตำิและสิ่งแวดล้อำม

7. การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง       1.000 0.933**

 ด้านการบริหารจัดการ

8. การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง        1.000

 ในภาพรวม

**p-value < 0.01
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 1. ภาพลักษณ์ขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตำามการรับรู้

ขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

 ประชาชนมีความคิดเห็นตำ่อำภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ตำามพันธกิจโดยรวมอำยู่ในระดับปานกลาง โดยอัำนดับแรก คือำ 

ด้านการบริการวิชาการ แสดงให้เห็นว่าประชาชนมอำงภาพลักษณ์

ขอำงมหาวิทยาลัยขอำงการเป็นอำงค์กรทีมี่บทบาทหน้าทีข่อำงการบริการ 

วิชาการสอำดคล้อำงกับการศึกษาขอำง อำริสรา  บุญรัตำน์ (2557: 5)  

ได้วิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ขอำงมหาวิทยาลัย

เอำกชนในประเทศไทย พบว่า อำงค์ประกอำบภาพลักษณ์ขอำง

มหาวิทยาลัยเอำกชนในประเทศไทย ประกอำบด้วย 5 อำงค์ประกอำบ 

คอืำ 1) ดา้นนวัตำกรรมขอำงหลักสตูำร 2) ดา้นความรบัผดิชอำบตำอ่ำสังคม 

3) ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ 4) ด้านคุณภาพบัณฑิตำ และ  

5) ด้านความเป็นนานาชาตำิ 

 2. พฤติำกรรมการเปิดรับสื่อำขอำงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตำัวอำย่างมีการเปิดรับผ่านส่ือำ 

โซเชียลมีเดีย (เพจเฟซบุ�ก VU News) (x ̅̅   = 3.22) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำงจิตำสวาท  ปาละสิงห์ (2555) ที่ทำการ

ศึกษาเรื่อำง การเปิดรับสื่อำประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขอำงคณะ

มนุษยศาสตำร์และสังคมศาสตำร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในทัศนะขอำง

ประชาชนในเขตำอำำเภอำเมือำง จังหวัดชลบุรี พบว่า กลุ่มตำัวอำย่าง 

มพีฤตำกิรรมการเปดิรบัสือ่ำมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่อำนิเทอำรเ์นต็ำ งานวจิยัขอำง 

อำธิพร  จันทรประทิน (2553) ที่ทำการวิจัยเรื่อำง การเปิดรับข่าวสาร 

ความรู้และทัศนคติำขอำงนักเรียนมัธยมศึกษาตำอำนปลายใน

กรุงเทพมหานครที่มีตำ่อำระบบแอำดมิชชั่นส์ปี 2553 พบว่า นักเรียน

ในระดบัมธัยมศกึษาตำอำนปลาย มรีะดบัความถีใ่นการเปดิรบัขา่วสาร

จากสื่อำใหม่มากที่สุด โดยมีการเปิดรับข่าวสารจากอำินเทอำร์เน็ตำ 

เป็นอำันดับแรก 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติำกรรมการเปิดรับสื่อำ  

ด้านการรับประโยชน์จากข่าวสารและด้านภาพลักษณ์ที่มีตำ่อำ 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 

 ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับสื่อำขอำงมหาวิทยาลัย  

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านการได้รับประโยชน์จากข่าวสาร 

ขอำงมหาวิทยาลัย อำย่างมีนัยสำคัญ (r
s
 = .156**, p < 0.01) และ 

มีความสัมพันธ์ระดับน้อำย การเปิดรับสื่อำขอำงมหาวิทยาลัย พบว่า  

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ในภาพรวมขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา อำย่างมีนัยสำคัญ 

(r
s
 = .163**, p < 0.01) และมคีวามสมัพันธ์ระดบัน้อำย เมือ่ำพิจารณา

เปน็รายดา้น พบวา่ การเปิดรบัสือ่ำขอำงมหาวิทยาลัย มคีวามสมัพันธ์

เชิงบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในทุกด้านอำย่างม ี

นัยสำคัญ และความสัมพันธ์ท้ังหมดอำยู่ในระดับน้อำย ยกเว้น 

ด้านการผลิตำบัณฑิตำ ไม่มีความสัมพันธ์ 

 การได้รับประโยชน์จากข่าวสารขอำงมหาวิทยาลัย พบว่า 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ในภาพรวมขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา อำย่างมีนัยสำคัญ 

(r
s
 = .682**, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์ระดับสูง เมื่อำพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์

มหาวิทยาลัยพันธกิจในทุกด้าน และการมีความสัมพันธ์รายด้าน

ทั้งหมดอำยู่ในระดับสูง 

 แสดงถึงพฤตำิกรรมในการเปิดรับสื่อำขอำงกลุ่มเป้าหมาย  

มคีวามสัมพันธ์เชงิบวกกับภาพลักษณ์ขอำงมหาวิทยาลัยในระดับน้อำย 

สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำงณัฐวิโรจน์  มหายศ (2563) ท่ีศึกษา 

เรื่อำง พฤติำกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือำใหม่ กับภาพลักษณ์ 

ขอำงมหาวิทยาลัยบูรพา และความสนใจในการเลือำกศึกษาตำ่อำ 

ที่มหาวิทยาลัยบูรพาขอำงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด

สำนักงานเขตำพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตำ 18 พบว่า ความถี ่

ในการเปดิรบัขา่วสารมคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณอ์ำยา่งมนียัสำคญั 

 ในกรณีการได้รับประโยชน์จากข่าวสารมหาวิทยาลัย 

แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาในประเด็นตำ่าง ๆ พบว่า มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์ในภาพรวมที่มีตำ่อำมหาวิทยาลัย  

ในทุกด้าน (r
s
 = .682**, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง

โดยความคิดเห็นที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือำ ได้รับประโยชน์จาก

ข่าวสารต่ำาง ๆ ขอำงมหาวิทยาลัย อำย่างมีนัยสำคัญ (r = .610**,  

p < 0.01) และมีความสัมพันธ์ระดับสูง แสดงให้เห็นถึงกลุ่มตัำวอำย่าง

ได้รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยในประเด็นต่ำาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย

ประชาสมัพันธ์อำอำกไป กอ่ำใหเ้กดิใหภ้าพลกัษณข์อำงมหาวทิยาลยัทีด่ี

ในความคิดเห็นขอำงประชาชน โดยเฉพาะการได้รับประโยชน์ 

จากข่าวสารตำ่าง ๆ ขอำงมหาวิทยาลัย จะยิ่งทำให้ภาพลักษณ ์

ขอำงมหาวทิยาลยัดมีากขึน้ สอำดคลอ้ำงกบัแนวคดิเกีย่วกบัภาพลกัษณ์

ขอำง Kotler (2000) ซึ่งอำธิบายถึงภาพลักษณ์ว่าเกิดจากความจริง

ผสมผสานกับความคิดเห็นส่วนตำัวขอำงแตำ่ละบุคคล โดยมีการรับรู้

เข้าไปด้วย และเสรี  วงษ์มณฑา (2541) ได้กล่าวเพิ่มเตำิมถึงข้อำมูล

และความรูต่้ำาง ๆ  วา่เกิดจากพฤติำกรรมในการเปิดรับข่าวสาร มนุษย์

ใชช้วีติำในสังคมต้ำอำงอำาศัยและพึง่ประโยชน์จากข้อำมูลข่าวสาร บคุคล

จะมีการคัดสรรเลือำกรับ ในการเปิดรับเฉพาะข้อำมูลที่ต้ำอำงการและ 

เป็นประโยชน์ตำ่อำตำนเอำงทั้งนี้ก็ขึ้นอำยู่กับส่ือำด้วยว่าจะตำอำบสนอำง 

ความตำ้อำงการได้มากน้อำยเพียงใด และอำีกทั้ง ปรมะ  สตำะเวทิน 

(2555) ได้กล่าวถึงบุคคลจะพยายามที่จะเข้าถึง ให้ความสนใจและ

จดจำข่าวสารที่ให้ประโยชน์ตำ่อำตำนเอำงและคนรอำบข้าง พฤติำกรรม

หรอืำอำทิธพิลดงักลา่วนีเ้ปน็สว่นหนึง่ทีข่บัเคลือ่ำนใหม้กีารเกดิมมุมอำง 

ภาพลักษณ์ ความคิด ความรู้สึกตำ่อำอำงค์กร ซึ่งถือำได้ว่าเป็นเครื่อำงมือำ

ที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ตำ่อำไป ดังน้ันจึงถือำได้ว่าพฤติำกรรมการเปิด 

รับส่ือำ เปิดรับข่าวสารจึงมีความสัมพันธ์ตำ่อำการสร้างหรือำทำให้เกิด

ภาพลักษณ์ได้ และการศึกษาขอำงนพวรรณ  โสภี (2558) ได้ทำการ
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วิจัยเรื่อำง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กับ

การรบัรูภ้าพลกัษณข์อำงประชาชนในเขตำเทศบาลตำำบลบางนกแขวก 

อำำเภอำบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผลการวิจัยพบว่า  

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กับการรับรู้

ภาพลกัษณข์อำงประชาชน มคีวามสมัพนัธท์างบวกอำยา่งมนียัสำคญั 

ทำให้ทราบว่าประชาชนเข้าถึงข้อำมูลข่าวสารขอำงเทศบาลมากน้อำย

ขนาดไหน ซึ่งข้อำมูลเหล่านี้นำไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในด้านตำ่าง ๆ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่ำอำไป และการศึกษาขอำง วิมลพรรณ  

อำาภาเวท และสาวิตำรี  ชีวะสาธน์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อำง การศึกษา

ภาพลักษณ์ขอำงคณะเทคโนโลยีสื่อำสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในทัศนะขอำงนักเรียนมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 ในเขตำกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับข่าวสารมีความ

สัมพันธ์กับความรู้และทัศนคติำมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ขอำง 

คณะเทคโนโลยีส่ือำสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร แตำ่ทั้งนี้พฤตำิกรรมการเปิดรับข่าวสารจะมีความสัมพันธ ์

ตำอ่ำภาพลกัษณท์ีเ่ปน็ภาพลกัษณท์ีเ่กีย่วขอ้ำงทัง้ทางตำรงและทางอำอ้ำม

กับตำัวผู้รับสารเนื่อำงจากเป็นภาพลักษณ์ท่ีผู้รับข่าวสารตำ้อำงให้ความ

สนใจ เป็นภาพที่ผู้เปิดรับข่าวสารตำ้อำงคาดหวัง 

 จากผลการวิจัย คณะผู้ วิจัยขอำสรุปภาพลักษณ์ขอำง

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาได้ดังนี้ การเปิดรับสื่อำ

ขอำงมหาวทิยาลยัในภาพรวมอำยูใ่นระดบั “ปานกลาง” โดยมกีารเปดิ

รับผ่านสื่อำโซเชียลมีเดีย (เพจเฟซบุ�ก VU News) สูงสุด การได้รับ

ข่าวสารขอำงมหาวิทยาลัยโดยรวมและรายด้านอำยู่ในระดับ  

“ปานกลาง” โดยการได้รับประโยชน์จากข่าวสารตำ่าง ๆ ขอำง

มหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการเปิดรับสื่อำตำ่อำภาพลักษณ์

มหาวิทยาลัยตำามพันธกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกอำย่างมีนัยสำคัญ 

ในระดบัน้อำย ด้านการเปิดรบัข่าวสารขอำงมหาวทิยาลยัต่ำอำภาพลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกอำย่างมีนัยสำคัญในระดับสูง 

และทั้งยังมีความสัมพันธ์รายด้านทั้งหมดในระดับสูง 

 ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ขอำงมหาวิทยาลัย

แหง่หนึง่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีภาพลักษณ์ปานกลาง

ในสายตำาขอำงประชาชน ข่าวสารท่ีประชาชนได้รับผ่านสื่อำโซเชียล 

มเีดยี สือ่ำอำอำนไลน์มากทีสุ่ด ซ่ึงถอืำวา่เป็นสือ่ำสมัยใหม่มผีลต่ำอำการสร้าง

ภาพลักษณ์ขอำงมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน สื่อำใหม่เป็นสื่อำที่ค่อำนข้าง 

มพีลัง มอีำำนาจ มคีวามรวดเรว็คณุลกัษณะขอำงสือ่ำใหม ่คอืำ การแพร่

กระจายขา่วสารและการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้ง่สารและผูร้บัสาร

ได้อำย่างรวดเร็ว การเข้าถึงก็ง่าย สะดวก และอำีกทั้งยังเปิดโอำกาสให ้

ทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำ่าง ๆ ได้ เป็นการสนอำง 

พฤตำิกรรมขอำงคนในยุคใหม่ได้อำย่างลงตำัว และการเปิดรับสื่อำตำ่อำ 

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกแสดงว่า 

หากประชาชนมีการเปิดรับสื่อำมากขึ้นก็จะมีภาพลักษณ์ที่ด ี

ตำ่อำมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วยและจากประเด็นการเปิดรับข่าวสาร  

ตำอ่ำภาพลกัษณม์หาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์เชงิบวก อำยา่งมนียัสำคญั 

ในระดับสูง แสดงว่าหากประชาชนได้มีการเปิดรับข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีตำ่อำมหาวิทยาลัยมากขึ้น หน่วยงาน

ตำ่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงาน 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควรตำ้อำงมีการจัดทำการคัดเลือำกเนื้อำหา 

การเผยแพรข่า่วสาร กจิกรรม ความเคล่ือำนไหวตำา่ง ๆ  อำยา่งตำอ่ำเนือ่ำง

และสม่ำเสมอำโดยผ่านสื่อำใหม่ในแตำ่ละประเภทเพื่อำให้เกิดการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยได้อำย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
 จากการวิจัย เรื่อำง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตำิกรรม 

การเปิดรับข่าวสารและภาพลักษณ์ที่มีตำ่อำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

ขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา” ผู้ วิจัยมีข้อำเสนอำแนะ 

จากผลการวิจัยดังตำ่อำไปนี้

 1. จากผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีการเปิดรบัขา่วสาร

ขอำงมหาวิทยาลัยจากส่ือำโซเชียลมีเดียมีค่าเฉล่ียมากที่สุด ดังนั้น 

ในการพิจารณาเลือำกส่ือำเพือ่ำการประชาสัมพันธ์จงึต้ำอำงมีการเลือำกสือ่ำ

ให้สอำดคล้อำงกับกลุ่มประชาชนและพฤติำกรรมการใช้เทคโนโลยี 

ในยุคปัจจุบัน

 2. จากผลการวิจยัพบว่า หากประชาชนมีการเปิดรับสือ่ำ

และเปิดรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากขึ้นก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดี 

ตำอ่ำมหาวิทยาลัยมากขึน้ ดงันัน้มหาวิทยาลัยควรมีการจดัทำขา่วสาร

ขอำงมหาวิทยาลัยตำามพันธกิจตำ่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อำให้ประชาชน 

ได้รับรู้ถึงกิจกรรม การดำเนินงานขอำงมหาวิทยาลัยอำย่างสม่ำเสมอำ

ตำลอำดเวลา โดยการประชาสัมพันธ์ดงักล่าวจะใชช้อ่ำงทางการสือ่ำสาร

ในรูปแบบส่ือำใหม่ ไม่วา่จะเป็นเฟชบุ�ค เว�ปไซต์ำ และมีการมอำบหมาย

ผูร้บัผดิชอำบเพือ่ำใหม้กีารตำรวจสอำบ เพือ่ำทำใหข้า่วสารมคีวามถกูตำอ้ำง 

เป็นประโยชน์ตำ่อำประชาชน มีความเคลื่อำนไหวอำยู่ตำลอำดเวลา อำีกทั้ง

ตำ้อำงมีความรวดเร็วทันตำ่อำสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในครั�งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการสร้างภาพลักษณ์ 

เช่น กระบวนการในการเรียนการสอำน ความรู้ความสามารถขอำง

อำาจารย์ ความมีชื่อำเสียงขอำงสถาบันการศึกษา เป็นตำ้น

 2. มีการขยายกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนทีท่ีต่ำัง้ขอำงมหาวิทยาลัย 

ให้มากข้ึนเพื่อำให้เกิดความหลากหลาย เนื่อำงจากกลุ่มเป้าหมาย 

ในแตำ่ละพื้นที่มีความแตำกตำ่างกัน

กิตติกรรมประกาศ์
 บทความนีเ้ปน็สว่นหนึง่ขอำงงานวจิยัเรือ่ำง “ความสมัพนัธ์

ระหว่างพฤติำกรรมการเปิดรับข่าวสารและภาพลักษณ์ที่มีตำ่อำ 

มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงขอำงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา”  

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตำกุล 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตำถุประสงค์ 1) เพื่อำพัฒนาสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสานเพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเส้ือำผ้า วิชาการงานอำาชีพ 

และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อำประเมินทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า ด้านการเนา การด้น และการสอำย วิชา 

การงานอำาชพีและเทคโนโลย ีสำหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่5 และ 3) เพือ่ำศกึษาความพงึพอำใจขอำงนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยสือ่ำปฏสิมัพนัธ์

ผสมผสาน เพ่ือำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตำัวอำย่าง 

ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนสายมิตำรศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 30 คน ใน 1 ห้อำงเรียน ได้มาโดยการสุ่ม 

แบบกลุ่ม โดยใช้ห้อำงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่อำงมือำที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์แบบผสมผสาน 2) แบบประเมินทักษะ 

และ 3) แบบสอำบถามความพงึพอำใจ การวเิคราะหข์อ้ำมลู ไดแ้ก ่คา่รอ้ำยละ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตำรฐาน และการทดสอำบประสทิธภิาพ 

E1/E2 = 80/80 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสานเพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเส้ือำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.20/82.80 2) นักเรียนมีทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้าอำยู่ในระดับเชี่ยวชาญ และ  

3) ความพึงพอำใจขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำชุดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์แบบผสมผสาน เพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเส้ือำผ้า วิชาการงานอำาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำยู่ในระดับมาก (x ̅̅   = 4.11)

คำสำคัญ : สื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน, ทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า, วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี
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Abstract
 The purposes of the research were to 1) develop a mix interactive multimedia to develop skills in repairing 

clothes in career and Technology for fifth grade students, 2) assess skills of repairing clothes about copying,  

improvising, and picking after learning with the mix interactive multimedia, and 3) investigate the students’  

satisfaction towards the learning with mix interactive multimedia. The sample in this research consisted of 30 students 

in the classroom of Grade 5/1 at Saimit Suksa School, Prachinburi Province, which was selected by using cluster 

random sampling. The research instruments were as follows: 1) the mix interactive multimedia, 2) a learning  

achievement test and skill assessment, and 3) a questionnaire on satisfaction. The statistics used for the data  

analysis were percentage, mean, standard deviation, and E1/E2 = 80/80. 

 The results revealed that: 1) the mix interactive multimedia to develop skills in repairing clothes in Career 

and technology for fifth grade students was developed with the efficiency of 81.20/ 82.80, 2) the skills of repairing 

clothes of student at the expert level, and 3) students’ satisfaction towards the mix interactive multimedia was  

found at the highest level (x ̅̅   = 4.11).

Keywords : Mix Interactive Multimedia, Skills of Repairing Clothes, Career and Technology Subject
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บทนำ
 ปัจจบุนัเปน็ยคุแหง่การดำเนนิชวีติำในแบบดจิทิลัผา่นการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อำสาร ทำให้วิถีการดำรงชีวิตำ

เปลี่ยนแปลงไป เข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เกิดการแข่งขันทาง

ปญัญาโดยการใชส้ารสนเทศและความรูใ้หม ่ๆ  ดว้ยวธิกีารทีท่นัสมยั

มากยิง่ขึน้ บคุคลท่ีมคีวามเช่ียวชาญในการแสวงหาความรู ้การปรับ

ประยุกต์ำเครื่อำงมือำในการแสวงหาสารสนเทศและความรู้ในรูปแบบ

ตำา่ง ๆ  ยอ่ำมไดเ้ปรยีบในการดำเนนิชวีติำ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อำสาร จึงเป็นเครื่อำงมือำสำคัญที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัตำิงาน การแสวงหาสารสนเทศและความรู้ (ธนทรัพย์  

โกกอำง, 2563) ดังนั้น การปรับตำัวให้เท่าทันตำ่อำการเปล่ียนแปลง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อำสาร จึงเป็นส่ิงที่จำเป็นกับ 

การเป็นบุคคลแห่งยุคการเรียนรู้ในศตำวรรษที่ 21 เพื่อำรอำงรับ 

การเป็นประเทศไทย 4.0 และเพื่อำสร้างทักษะความเป็นมือำอำาชีพ 

ให้กับนักเรียนให้เท่าทันกับยุคการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital 

tech transformation) ในทิศทางเดียวกับหลักสูตำรแกนกลาง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

กำหนดให้กลุ่มสาระการงานอำาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระ 

ทีมุ่ง่พัฒนาใหน้กัเรยีนมีความรู ้ความเขา้ใจ มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ำเป็น

ตำ่อำการดำรงชีวิตำ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้

เกี่ยวกับการดำรงชีวิตำ การอำาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกตำ์ใช้ 

ในการทำงานอำย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทย

และสากล เห็นแนวทางในการประกอำบอำาชีพ รักการทำงาน และ 

มีเจตำคติำที่ดีตำ่อำการทำงาน สามารถดำรงชีวิตำอำยู่ในสังคมได้อำย่าง 

พอำเพียง และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอำาชีพและเทคโนโลยี ประกอำบด้วย 4 สาระ 

การเรยีนรู้หลัก ได้แก่ 1) การดำรงชีวติำและครอำบครัว 2) การอำอำกแบบ 

และเทคโนโลยี 3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อำสาร และ  

4) การงานอำาชีพ การจัดการเรียนการสอำนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

การงานอำาชีพและเทคโนโลยี เพื่อำมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ 

ดังกล่าวข้างตำ้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาตำิ (2559) อำธิบายว่า ผู้สอำนตำ้อำงเปลี่ยนบทบาท 

จากการสอำนโดยยึดตำนเอำงเป็นศูนย์กลาง เป็นการสอำนโดยให้

นักเรียนค้นพบความรู้ตำ่าง ๆ โดยการลงมือำปฏิบัตำิกิจกรรมจนเกิด

การเรียนรู้ด้วยตำนเอำง รวมถึงตำ้อำงปรับให้อำยู่บนฐานขอำงนวัตำกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัล เอำื้อำตำ่อำคนทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงส่ือำ 

การเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี ประกอำบกับ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2563) มีนโยบาย 

ให้ทุกโรงเรียนใช้การเรียนรูปแบบอำอำนไลน์ช่วยในการขับเคล่ือำน

พัฒนาการเรียนการสอำนขอำงนักเรียน เพราะปัจจุบันเด็กสามารถ

เรียนรู้จากสื่อำการเรียนรู้ในระบบอำอำนไลน์ ดังน้ันจึงควรปรับ

กระบวนการเรยีนการสอำนโดยเน้นให้นกัเรยีนปฏบิตัำผ่ิานสถานการณ์จรงิ 

ส่งเสริมกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ และลดบทบาทการ

สอำนขอำงครูในห้อำงเรียน โดยเพิ่มเวลาให้นักเรียนได้เรียนรู ้

ด้วยตำนเอำง 

 โรงเรยีนสายมติำรศกึษา สงักดัสำนักงานเขตำพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขตำ 2 จัดการเรียนการสอำนกลุ่มสาระ 

การเรยีนรูก้ารงานอำาชีพและเทคโนโลยี โดยส่วนหนึง่เน้นให้นกัเรยีน

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตำประจำวัน และ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่ำสาร เป็นพืน้ฐานในการเรยีนรู้ 

และการประกอำบอำาชีพในอำนาคตำ โดยผู้วิจยัไดส้ำรวจความต้ำอำงการ

ในการใช้สื่อำเพื่อำการเรียนรู้ขอำงนักเรียนกับผู้สอำนระดับชั้น 

ประถมศึกษาขอำงโรงเรียนสายมิตำรศึกษา จำนวน 50 คน เมื่อำวันที่ 

31 ตำุลาคม พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้สอำนมีความตำ้อำงการส่ือำการสอำน 

ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอำาชีพ

และเทคโนโลยีมากที่สุด คิดเป็นร้อำยละ 30 และในส่วนขอำงเนื้อำหา

ที่เห็นว่าควรจัดให้มีสื่อำการสอำนมากที่สุด คือำ เรื่อำงการซ่อำมแซม

เสื้อำผ้า คิดเป็นร้อำยละ 20 เนื่อำงจากการซ่อำมแซมเสื้อำผ้ามีเนื้อำหา 

ค่อำนข้างมาก ทั้งการเย็บพื้นฐาน และการซ่อำมแซมเสื้อำผ้าท่ีชำรุด 

การเรียนรู้เนื้อำหาดังกล่าว นักเรียนจะได้เรียนรู้เพียง 5 ครั้งตำ่อำ 

ภาคการศึกษา (10 คาบเรียน) ทำให้มีเวลาไม่เพียงพอำต่ำอำการฝึก

ทกัษะต่ำาง ๆ  ประกอำบกับผูส้อำนไม่สามารถให้คำแนะนำ หรือำอำธิบาย 

เพิม่เตำมิในขณะทีน่กัเรยีนลงมอืำปฏบิตัำไิด ้จงึทำใหน้กัเรยีนไมส่ามารถ

ปฏบิตัำชิิน้งานได้สอำดคล้อำงตำามจดุประสงค์เชงิพฤตำกิรรมทีก่ำหนดไว้ 

ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนสะสมอำยู่ในเกณฑ์ตำ่ำ 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอำน

ปัจจุบัน มีข้อำบ่งชี้ว่า การสอำนโดยใช้สื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน เป็น

แนวทางหนึง่ทีส่ามารถพฒันาทกัษะการเรยีนรูข้อำงนกัเรยีนไดอ้ำยา่ง

มีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง กล่าวคือำ ส่ือำปฏิสัมพันธ์เป็นลักษณะขอำง 

การผสมส่ือำหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยเน้นที่การเปิดโอำกาสให้

นกัเรยีนไดเ้ห็น ไดเ้ลือำกและรบัฟังข้อำมลูข่าวสารผา่นจอำคอำมพวิเตำอำร์ 

โดยข้อำมูลและข่าวสารตำ่าง ๆ จะรวมรูปแบบขอำงตำัวอำักษร รูปภาพ 

ภาพเคล่ือำนไหว เสียงและวิดีโอำ เพ่ือำให้ผู้ใช้สามารถตำอำบโตำ้และ 

มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อำโดยตำรงได้ (สุจิรา  มีทอำง, 2563) ช่วยให้

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ขอำงนักเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้การเรียน 

การสอำนและการนำเสนอำงานมีชีวิตำชีวา ภายใตำ้การทำงานขอำง

อำุปกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ สร้างแรงจูงใจและกระตำุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

โดยการใช้เทคนิคการนำเสนอำที่หลากหลาย สวยงาม ช่วยให้เกิด

ความคงทนในการจดจำ เพราะรับรูไ้ด้จากหลายช่อำงทางทัง้ภาพและ

เสียง ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อำหาได้ดี และสามารถทบทวนบทเรียน

ซำ้ไดต้ำามตำอ้ำงการ และตำามความแตำกตำา่งในแตำล่ะบคุคล (ศริปิระภา  

วงษ์คำนา, 2563) นอำกจากนัน้ กจิกรรมการสอำนยังมีบทบาทสำคัญ

ตำ่อำการจัดการเรียนการสอำน โดยเฉพาะครูผู้สอำน เป็นบุคคลสำคัญ

ที่สามารถนำนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายขอำงหลักสูตำร สิ่งที่ช่วยให้
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ครูนำนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายขอำงหลักสูตำรได้เป็นอำย่างดี คือำ 

การใช้สื่อำเข้ามาช่วยอำำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ 

กบัห้อำงเรยีนทีมี่นกัเรยีนเป็นจำนวนมาก การดูแลขอำงครูอำาจไม่ทัว่ถงึ 

สิ่งที่ช่วยอำำนวยความสะดวกและลดบทบาทขอำงครู คือำ การใช้ส่ือำ

ปฏิสัมพันธ์ เพราะช่วยให้จูงใจในการเรียนรู้ขอำงนักเรียน เป็นการ

เสริมแรงการเรียนรู้ประการหนึ่ง (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2545) 

 จากหลักการและเหตุำผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความประสงค์

ในการพัฒนาสือ่ำปฏิสมัพนัธ์ผสมผสานเพือ่ำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซม

เสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะจาก

การปฏิบตัำติำามเนือ้ำหาสาระการเรยีนรูน้ัน้ ๆ  ได้อำยา่งมีประสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้น เพราะคุณลักษณะขอำงสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน ช่วยให้

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตำนเอำงตำามความถนัดและธรรมชาตำิ

การเรียนรู้ขอำงตำนเอำง จะทำให้นักเรียนจดจำความรู้ได้อำย่างคงทน

และยาวนานมากขึ้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสานเพื่อำ

พัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นนวัตำกรรมการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ 

ตำ่อำการพัฒนาการเรียนการสอำน ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอำาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระอำื่น ๆ ตำ่อำไป

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ำพฒันาส่ือำปฏสิมัพนัธผ์สมผสานเพือ่ำพฒันาทกัษะ

การซ่อำมแซมเส้ือำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตำามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80

 2. เพื่อำประเมินทักษะการซ่อำมแซมเส้ือำผ้า ด้านการเนา 

การด้นและการสอำย วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 5

 3. เพื่อำศึกษาความพึงพอำใจขอำงนักเรียนที่เรียนด้วย 

สือ่ำปฏสิมัพนัธผ์สมผสาน เพือ่ำพัฒนาทกัษะการซ่อำมแซมเสือ้ำผ้า วชิา 

การงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่	1 กรอำบแนวคิดในการวิจัย

การจัดการเรียนรู้

ด้วยสื่อำปฏิสัมพันธ์

ผสมผสาน เพื่อำพัฒนา

ทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า

วิชาการงานอำาชีพ

และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. ประสิทธิภาพขอำงสื่อำปฏิสัมพันธ์ 

 ผสมผสานเพื่ อำ พัฒนาทักษะ 

 การซ่อำมแซมเส้ือำผ้า วิชาการงาน 

 อำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม 

 ศึกษาปีที่ 5 ตำามเกณฑ์ E1/E2 =  

 80/80

2. ผลคะแนนทักษะการซ่อำมแซม 

 เสื้อำผ้า ด้านการเนา การด้น และ 

 การสอำย วิชาการงานอำาชีพและ 

 เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. ความพงึพอำใจขอำงนกัเรยีนทีเ่รยีน 

 ด้วยส่ือำปฏิสัมพันธ์ผสมผสานเพื่อำ 

 พัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า  

 วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี  

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ADDIE	Model

(Seel & Grasgow, 1998)

การวิเคราะห์	(Analysis)

1. ปัญหาการเรียนการสอำน 

2. วัตำถุประสงค์การเรียนรู้ 

3. ผู้เรียนและเนื้อำหาการเรียนรู้

4. แนวทางการจัดการเรียนรู้

การออกแบบ	(Design)	

1. กำหนดอำงค์ประกอำบขอำงสื่อำ

2. อำอำกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน

3. อำอำกแบบแบบทดสอำบ และแบบประเมิน

  ทักษะการเรียนรู้

4. อำอำกแบบแบบสอำบถามความพึงพอำใจ

การพัฒนา	(Development)	

1. พัฒนาสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน

2. พัฒนาเครื่อำงมือำวัดและประเมินผล

3. พัฒนาแผนการสอำน

การนำไปใช้	(Implementation)	

1. เตำรียมการก่อำนการทดสอำบ

2. ดำเนินการทดลอำงกับกลุ่มตำัวอำย่าง

ขั�นตอนการประเมินผล	(Evaluation)

วัดความรู้และทักษะขอำงผู้เรียน

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

สายมิตำรศึกษา สังกัดสำนักงานเขตำพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขตำ 2 จำนวน 90 คน 3 ห้อำงเรียน ทั้ง 3 ห้อำงเรียน คละ

ความสามารถ

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

โรงเรียนสายมิตำรศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 30 คน โดยการ

สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 

2542) โดยใช้ห้อำงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เน่ือำงจากมีการจัดนักเรียน 

แบบคละความสามารถ

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีด้ำเนนิการศกึษาโดยใชร้ปูแบบขอำงการวจิยั

และพัฒนา (Research & Development: R & D) โดยผู้วิจัย 

ได้ศึกษาตำามรูปแบบแนวคิด ADDIE Model (Seel & Grasgow, 

1998) มีรายละเอำียดการดำเนินงาน ดังนี้

 ขั�นที่	1	ขั�นตอนการวิเคราะห์	(A:	Analysis)

 1. การวิเคราะห์ปัญหา พบว่า การจัดการเรียนการสอำน

เรือ่ำง “การซ่อำมแซมเสือ้ำผ้า” มเีนือ้ำหาและทักษะการปฏิบตัำทิีค่่อำนข้าง 

ซบัซอ้ำน โดยนกัเรยีนมเีวลาในการเรยีนรูเ้พยีง 5 ครัง้ (10 คาบเรยีน) 

ซึ่งไม่เพียงพอำตำ่อำการฝึกทักษะตำ่าง ๆ อำีกทั้งผู้สอำนไม่สามารถให ้

คำแนะนำ หรือำอำธิบายเพิม่เติำมในขณะทีนั่กเรยีนลงมือำปฏบิตัำไิดอ้ำยา่ง
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ทั่วถึง จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัตำิชิ้นงานได้สอำดคล้อำงตำาม 

จุดประสงค์เชิงพฤติำกรรมท่ีกำหนด ทำให้นักเรียนมีคะแนนสะสม 

อำยู่ในเกณฑ์ตำ่ำ ประกอำบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดขอำง 

โรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด 

ทัว่ประเทศปรับเปล่ียนรูปแบบการสอำน จากการสอำนในสถานศึกษา 

(Onsite) เป็นรูปแบบอำอำนไลน์ (Online) ด้วยวิธีการตำ่าง ๆ ตำาม

ความเหมาะสมและสอำดคล้อำงกับบริบทขอำงโรงเรียนและนักเรียน 

ดังนั้น โรงเรียนสายมิตำรศึกษาจึงต้ำอำงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอำน 

ให้สอำดคล้อำงกับสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการจัดการเรียนการสอำน

ในรูปแบบอำอำนไลน์ และใช้นวัตำกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

เป็นเครื่อำงมือำในการจัดการเรียนรู้ร่วมด้วย

 2. การวเิคราะห์นกัเรยีน พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรู้ 

ขอำงนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 พ.ศ. 2562 ขอำงโรงเรยีนสายมติำร

ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 57.23 เป็นคะแนนที่วัดจากการประเมิน 

ความรู้ ความเขา้ใจและการฝกึปฏบิตัำขิอำงนกัเรยีน (โรงเรยีนสายมติำร

ศึกษา, 2563) แตำ่ยังไม่ถึงร้อำยละ 60 ตำามเกณฑ์ผลการเรียนรู้ 

ทีค่าดหวังขอำงโรงเรยีน สาเหตุำสำคญัทีส่่งผลกระทบต่ำอำผลการเรยีนรู้ 

ขอำงนักเรียน ซึ่งเป็นประสบการณ์ตำรงขอำงผู้ วิจัยพบว่า เวลา 

ในชั้นเรียนไม่เพียงพอำตำ่อำการเรียนรู้ และการฝึกทักษะขอำงนักเรียน 

อำีกทั้ง เมื่อำนักเรียนเกิดความสงสัย หรือำติำดขัดขณะฝึกฝนทักษะ 

นอำกห้อำงเรียน นักเรียนไม่สามารถปรึกษาหารือำกับผู้สอำนได้อำย่าง

สะดวก ซึ่งการเรียนเรื่อำงการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า ตำ้อำงเน้นการฝึกปฏิบัตำิ 

นักเรียนจึงจะเกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตำประจำวันได้ 

 3. การวิเคราะห์เน้ือำหา พบว่า เน้ือำหาท่ีเก่ียวข้อำงกับ 

การซ่อำมแซมเสื้อำผ้า ตำามท่ีกำหนดในหลักสูตำรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอำาชีพ

และเทคโนโลยี แบ่งอำอำกเป็น 3 หน่วย คือำ การเนา การด้น และ 

การสอำย

 4. การวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อำ

ปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน มีหลักการ คือำ นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้

ด้วยตำนเอำง ทั้งจากการอำ่าน การโตำ้ตำอำบและการอำภิปรายกับผู้สอำน

ทั้งในชั้นเรียนและในระบบอำอำนไลน์ โดยสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน 

ประกอำบด้วย คู่มือำครู คู่มือำนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอำน  

สื่อำการสอำน แบบฝึกหัด และแบบทดสอำบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน  

นำเสนอำในรูปแบบขอำงสื่อำมัลตำิ มีเดียท่ีจัดวางไว้บนเว็บไซตำ์  

มีคุณลักษณะที่ช่วยกระตำุ้นความสนใจขอำงนักเรียน เพราะส่ือำ

ปฏิสัมพันธ์ ประกอำบด้วย ตำัวอัำกษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อำนไหวและ

เสียง ช่วยให้นักเรียนเกิดความต้ำอำงการในการเรียนรู้และสามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตำนเอำงทุกที่ ทุกเวลา

 ขั�นที่	2	ขั�นตอนการออกแบบ	(D:	Design)

 1. กำหนดอำงค์ประกอำบขอำงสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน 

เพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอำบด้วย คู่มือำครู คู่มือำ

นักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอำน สื่อำการสอำน แบบฝึกหัด และ

แบบทดสอำบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยผู้วิจัยใช้แพลทฟอำร์ม  

Google site เป็นเครื่อำงมือำในการรวบรวมสื่อำการเรียนรู้

 2. อำอำกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอำบด้วย

  2.1 ผูวิ้จยัร่างแผนการจัดการเรยีนรู ้ดงันี ้ให้นกัเรยีน

ทำแบบทดสอำบก่อำนเรียน (Pre-test) ในรูปแบบอำอำนไลน์ผ่าน 

Google form ที่รวบรวมไว้ใน Google site จากนั้นครูให้นักเรียน

เรียนรู้เนื้อำหาและวิธีการซ่อำมแซมเส้ือำผ้าในแต่ำละหน่วยการเรียนรู้

ผ่าน Google site ผู้สอำนนัดหมายนักเรียนเพื่อำฝึกปฏิบัตำิทักษะ 

ตำ่าง ๆ ด้วยตำนเอำงในชั้นเรียนปกติำ แต่ำเนื่อำงด้วยสถานการณ์ 

การแพรร่ะบาดขอำงโรคโควิด-19 จงึทำใหน้กัเรยีนรูท้กุคนไมส่ามารถ

เข้าช้ันเรียนปกตำิ ตำ้อำงเรียนในรูปแบบอำอำนไลน์เท่าน้ัน ดังนั้นผู้วิจัย

จึงนัดหมายนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Google meet แทนการเข้า

ชั้นเรียนปกติำ พร้อำมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำ อำำนวยความสะดวก 

ในการเรียนรู้และฝึกทักษะตำ่าง ๆ แก่นักเรียน จากนั้นให้นักเรียน 

ทำแบบฝึกทักษะจากใบงานท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่อำยู่ใน Google 

site พร้อำมเก็บคะแนนเพื่อำการประเมินผล ทั้งนี้ นักเรียนและผู้สอำน

สามารถปฏิสัมพันธ์กันผ่าน Line application และการพบกัน 

ในชัน้เรยีนดว้ยโปรแกรม Google meet เพือ่ำแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ

นำเสนอำผลงานขอำงตำนในชั้นเรียน

  2.2 การอำอำกแบบสือ่ำปฏสิมัพนัธผ์สมผสาน โดยผูวิ้จยั

แบ่งวิธีการจัดทำส่ือำปฏิสัมพันธ์ผสมผสานและเครื่อำงมือำที่ใช ้

ในการพัฒนาอำอำกเป็น 3 วิธี คือำ 1) จัดทำวิดีโอำนำเสนอำทักษะ 

การซ่อำมแซมเสื้อำผ้าประเภทตำ่าง ๆ โดยบันทึกวิดีโอำด้วยโทรศัพท์

เคล่ือำนที่อำัจฉริยะ จากน้ันตำัดต่ำอำวิดีโอำอำย่างง่ายด้วยโปรแกรม 

ในโทรศัพท์ และอำัพโหลดวิดีโอำไว้บน YouTube 2) จัดทำสื่อำ

มัลตำิมีเดียในรูปแบบขอำง Motion graphic โดยใช้โปรแกรม  

Power point เพื่อำกำหนดลักษณะและควบคุมการเคล่ือำนไหว 

ขอำงช้ินงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และ 3) แพลทฟอำร์มที่ใช้ 

ในการรวบรวมสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสานในรูปแบบอำอำนไลน์ คือำ 

Google site ซึ่งสามารถรอำงรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอำร์ 

บนคอำมพิวเตำอำร์และบนอำุปกรณ์มือำถือำได้ 

  2.3 อำอำกแบบแบบทดสอำบการเรียนรู้ก่อำนเรียน- 

หลังเรียน ให้ครอำบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อำหา เป็นแบบ

ปรนัย 4 ตำัวเลือำก จำนวน 25 ข้อำ โดยคัดเลือำกให้เหลือำ 20 ข้อำ และ

อำอำกแบบแบบประเมนิทกัษะการซอ่ำมแซมเส้ือำผ้า ดว้ยการให้คะแนน 

แบบรูบริค โดยกำหนดประเด็นขอำงการประเมินตำามความเหมาะสม

และแบ่งระดับขอำงการประเมินเป็น 5 ระดับ

  2.4 อำอำกแบบแบบสอำบถามความ พึ งพอำ ใจ 

ขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำส่ือำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน เพื่อำพัฒนาทักษะ 

การซ่อำมแซมเส้ือำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 5 โดยกำหนดวัตำถุประสงค์ขอำงข้อำคำถาม กำหนด 

ข้อำคำถามและกำหนดรูปแบบขอำงแบบสอำบถาม เป็นแบบมาตำรา

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ

 ขั�นที่	3	ขั�นตอนการพัฒนา	(D:	Development)

 1. พัฒนาสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน เพื่อำพัฒนาทักษะ 

การซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 จากนั้น นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน พิจารณา

ความเหมาะสมในประเด็นขอำงเน้ือำหาวิชา ภาพ ตำัวอำักษร การใช้

ภาษา ใบงานและแบบทดสอำบ รวมถึงลักษณะขอำงสื่อำดังกล่าว  

ผลการประเมินคุณภาพขอำงผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า อำยู่ในระดับ 

เหมาะสมมาก (x ̅̅    = 4.36, SD = 1.02) จากนั้นผู้วิจัยนำสื่อำดังกล่าว

ไปทดลอำงใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตำัวอำย่าง 

จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อำวันที่ 17-21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

และครัง้ที ่2 เมือ่ำวนัที ่24-28 สงิหาคม พ.ศ. 2564 คดัเลอืำกนกัเรยีน

ทีม่ผีลการเรยีนอำยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่ำอำน โดยพิจารณา

จากผลการเรียน เพื่อำหาประสิทธิภาพและข้อำบกพร่อำงขอำงสื่อำ 

ดังกล่าว ซึ่งในขณะทดลอำง ผู้วิจัยได้สังเกตำและบันทึกข้อำมูลตำ่าง ๆ 

เพื่อำการปรับปรุงประสิทธิภาพขอำงสื่อำให้มีความสมบูรณ์ตำ่อำไป  

(ควรระบุประเด็นที่มีการนำไปปรับปรุงด้วย เนื่อำงจากเป็นงานวิจัย 

R & D จะได้เห็นวงรอำบขอำงการปรับปรุงเพื่อำพัฒนาอำย่างชัดเจน)

รูปที่	2 ตำัวอำย่างสื่อำปฏิสัมพันธ์ที่นำเสนอำใน Google site

6 

โทรศัพทเคลื่อนที่อัจฉริยะ จากนั้นตัดตอวิดีโออยางงายดวยโปรแกรมในโทรศัพท และอัพโหลดวิดีโอไวบน YouTube  
2) จัดทําสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของ Motion graphic โดยใชโปรแกรม Power point  เพ่ือกําหนดลักษณะและควบคุมการ
เคลื่อนไหวของช้ินงานใหมีความนาสนใจมากขึ้น และ 3) แพลทฟอรมที่ใชในการรวบรวมสื่อปฏิสัมพันธผสมผสานในรูปแบบ
ออนไลน คือ Google site ซึ่งสามารถรองรับการใชงานผานเบราวเซอรบนคอมพิวเตอรและบนอุปกรณมือถือได  
  2.3 ออกแบบแบบทดสอบการเรียนรูกอนเรียน-หลังเรียน ใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา เปน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ โดยคัดเลือกใหเหลือ 20 ขอ และออกแบบแบบประเมินทักษะการซอมแซมเสื้อผา ดวย
การใหคะแนนแบบรูบริค โดยกําหนดประเด็นของการประเมนิตามความเหมาะสมและแบงระดับของการประเมินเปน 5 ระดับ 
  2.4 ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อปฏิสัมพันธผสมผสาน เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การซอมแซมเสื้อผา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยกําหนดวัตถุประสงคของขอคําถาม กําหนด
ขอคําถามและกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นตอนการพัฒนา (D: Development) 
 1. พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการซอมแซมเสื้อผา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากนั้น นําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 6 คน พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นของเนื้อหาวิชา ภาพ 
ตัวอักษร การใชภาษา ใบงานและแบบทดสอบ รวมถึงลักษณะของสื่อดังกลาว ผลการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญ พบวา 

อยูในระดับเหมาะสมมาก (   = 4.36, SD = 1.02) จากน้ันผูวิจัยนําสื่อดังกลาว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับเกง ปานกลางและออน โดยพิจารณาจากผลการเรียน เพื่อหา
ประสิทธิภาพและขอบกพรองของสื่อดังกลาว ซึ่งในขณะทดลอง ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกขอมูลตาง ๆ เพ่ือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของสื่อใหมีความสมบูรณตอไป (ควรระบุประเด็นที่มีการนําไปปรับปรุงดวย เนื่องจากเปนงานวิจัย R & D จะได
เห็นวงรอบของการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาอยางชัดเจน) 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอยางสื่อปฏิสัมพันธที่นําเสนอใน Google site 
 

 2. สรางแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา 
เรื่อง การซอมแซมเสื้อผา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 
ขอ จากน้ันนําแบบทดสอบดังกลาวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมของขอคําถามกับจุดประสงคการ
เรียนรู ผลการประเมิน พบวา แบบทดสอบการเรียนรูทุกขอคําถาม มีคาเฉลี่ยระหวาง 0.80-1.00 มีคาความยากงายอยู
ระหวาง 0.56-0.62 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.41-0.58 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.85 (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ,์ 2540)สามารถนําไปใชในงานวิจัยได โดยผูวิจัยคัดเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ เพ่ือใชในการวจิัย 

3. สรางแบบประเมินทักษะการซอมแซมเสื้อผา ดานการเนา การดนและการสอย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการใหคะแนนแบบรูบริค (กฤธยากาญจน โตพิทักษ, 2564) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จากนั้น 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามดังกลาวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาคุณภาพและความเหมาะสม ผลการประเมิน พบวา  

อยูในระดับเหมาะสมมาก ( = 4.21, SD = 1.32) โดยระดับคุณภาพของคะแนนเปน 5 ระดับ ไดแก คะแนน 41-50 หมายถึง 
เช่ียวชาญ/ คะแนน 11-20 หมายถึง มือใหม/ คะแนน 31-40 หมายถึง ชํานาญ/ คะแนน 21-30 หมายถึง ฝกหัด และคะแนน 
1-10 หมายถึง ทบทวนบทเรียน  

 2. สร้างแบบทดสอำบเพื่อำวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขอำงนักเรียน ให้ครอำบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อำหา เรื่อำง 

การซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 เป็นข้อำสอำบปรนัย 4 ตำัวเลือำก จำนวน 25 ข้อำ จากนั้น

นำแบบทดสอำบดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประเมิน 

ความเหมาะสมขอำงข้อำคำถามกบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้ผลการประเมนิ 

พบว่า แบบทดสอำบการเรียนรู้ทุกข้อำคำถาม มีค่าเฉลี่ยระหว่าง  

0.80-1.00 มีค่าความยากง่ายอำยู่ระหว่าง 0.56-0.62 มีค่าอำำนาจ

จำแนกอำยู่ระหว่าง 0.41-0.58 และมีค่าความเชื่อำมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 

0.85 (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540) สามารถนำไปใช้ในงาน

วิจัยได้ โดยผู้วิจัยคัดเลือำกข้อำสอำบจำนวน 20 ข้อำ เพื่อำใช้ในการวิจัย

 3. สร้างแบบประเมินทักษะการซ่อำมแซมเ ส้ือำผ้า  

ด้านการเนา การด้นและการสอำย วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ด้วยวธิกีารให้คะแนนแบบรบูรคิ (กฤธยากาญจน์  

โตำพิทักษ์, 2564) (คะแนนเต็ำม 50 คะแนน) จากน้ันผู้วิจัย 

นำแบบสอำบถามดังกล่าวให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 คน พิจารณา

คุณภาพและความเหมาะสม ผลการประเมินพบว่า อำยู่ในระดับ

เหมาะสมมาก (x ̅̅    = 4.21, SD = 1.32) โดยระดบัคณุภาพขอำงคะแนน

เป็น 5 ระดับ ได้แก่ คะแนน 41-50 หมายถึง เชี่ยวชาญ / คะแนน 

11-20 หมายถงึ มอืำใหม ่/ คะแนน 31-40 หมายถงึ ชำนาญ / คะแนน 

21-30 หมายถึง ฝึกหัด และคะแนน 1-10 หมายถึง ทบทวน 

บทเรียน 

 4. สร้างแบบสอำบถามความพึงพอำใจขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำ

สื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน เพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า 

วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี เป็นแบบมาตำราประมาณค่า  

5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอำาด, 2545) จากนั้นจึงนำแบบสอำบถาม 

ดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน ประเมินความสอำดคล้อำง 

ขอำงแบบสอำบถามกับวัตำถุประสงค์ในเนื้อำหา จากผลการประเมิน  

พบว่า แบบสอำบถามความพึงพอำใจทุกข้อำคำถาม มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 

0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อำมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 ผู้วิจัยจึงนำ

ไปใช้เก็บข้อำมูลตำ่อำไป

 ขั�นที่	4	ขั�นตอนการนำไปใช้	(I:	Implementation)

 1. ขั้นเตำรียมการก่อำนการทดสอำบ โดยผู้วิจัยนำหนังสือำ

ขอำความอำนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมข้อำมูลจากภาควชิานวตัำกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตำร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ถึงผู้อำำนวยการโรงเรียนสายมิตำรศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี  
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เพื่อำขอำอำนุญาตำเก็บข้อำมูลเพื่อำการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยได้จัดเตำรียม

ความพรอ้ำมขอำงนกัเรยีน ดว้ยการสำรวจความพรอ้ำมขอำงคอำมพวิเตำอำร์ 

หรือำอำุปกรณ์อำื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อำง เช่น แท็บเล็ตำ โทรศัพท์เคล่ือำนที่

อำัจฉริยะ (Smart phone) และเครือำข่ายอำินเทอำร์เน็ตำ เพื่อำให้มั่นใจ

ว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ในรูปแบบอำอำนไลน์ได้ 

 2. ขัน้ดำเนนิการทดลอำงกบักลุม่ตำวัอำยา่ง ซึง่เป็นนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 30 คน ใช้เวลาในการเก็บข้อำมูล 

จำนวน 3 สัปดาห์ ตำั้งแตำ่วันที่ 1-17 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งในช่วง

ระยะเวลาขอำงการทดลอำง เกิดการแพร่ระบาดขอำงโรคโควิด-19  

จึงทำให้โรงเรียนสายมิตำรศึกษา ไม่สามารถจัดการเรียนการสอำน 

ในห้อำงเรียนได้แบบปกตำิ ผู้วิจัยจึงตำ้อำงปรับเปลี่ยนเป็นการเรียน 

ในรูปแบบอำอำนไลน์ โดยใช้ Google meet เป็นเครื่อำงมือำสำคัญ 

ในการนัดหมายเข้าชั้นเรียน 

 ขั�นที่	5	ขั�นตอนการประเมินผล	(E:	Evaluation)

 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอำงใช้สื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน 

เพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและ

เทคโนโลย ีและเก็บขอ้ำมลูตำา่ง ๆ  เรยีบรอ้ำยแลว้ ผูว้จิยัทำการวเิคราะห์

ข้อำมูลโดยมีสถิตำิที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อำยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตำรฐาน และการทดสอำบประสิทธิภาพ E1/E2 (ชัยยงค์ 

พรหมวงศ์, 2556)

ผลการวิจัย
 1.  สือ่ำปฏสิมัพนัธ์ผสมผสาน เพือ่ำพฒันาทกัษะการซ่อำมแซม 

เส้ือำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ประกอำบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ 1) การเนา 

2) การด้น และ 3) การสอำย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งอำอำก

เป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ส่วนที่เป็นการเรียนรู้ในชั้นเรียน เป็นการเรียน

ในชัน้เรยีนแบบปกตำ ิโดยใหน้กัเรยีนฝกึปฏบิตัำวิธิกีารซอ่ำมแซมเสือ้ำผา้

ในรูปแบบต่ำาง ๆ โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและ

อำำนวยความสะดวกในช้ันเรียน รวมถึงเปิดโอำกาสให้นักเรียนได้นำ

เสนอำผลงานในช้ันเรียนร่วมด้วย โดยการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ทดแทนด้วยการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Google meet เนื่อำงจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดขอำงโรคโควิด-19 ที่ทำให้ไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอำนในรูปแบบปกตำิ
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 ขั้นท่ี 5 ขั้นตอนการประเมินผล (E: Evaluation) 
 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใชสื่อปฏิสัมพันธผสมผสาน เพ่ือพัฒนาทักษะการซอมแซมเสื้อผา วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และเก็บขอมูลตาง ๆ เรียบรอยแลว ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยมีสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบประสิทธภิาพ E1/ E2 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556) 
 

ผลการวิจัย  
1. สื่อปฏิสัมพันธผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการซอมแซมเสื้อผา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษา

ปที่ 5 ประกอบดวยหนวยการเรียนรู จํานวน 3 หนวย ไดแก 1) การเนา 2) การดน และ 3) การสอย โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบงออกเปน 2 สวนหลัก ดังนี ้  

สวนที่ 1 สวนที่เปนการเรียนรูในชั้นเรียน เปนการเรียนในช้ันเรียนแบบปกติ โดยใหนักเรียนฝกปฏิบัติวิธีการ
ซอมแซมเสื้อผาในรูปแบบตาง ๆ โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในชั้นเรียน รวมถึงเปด
โอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานในช้ันเรียนรวมดวย โดยการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน ทดแทนดวยการเรียนรูดวยโปรแกรม 
Google meet เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ีทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การจัดการเรียนรูในช้ันเรยีนทดแทนดวยการเรียนรูดวยโปรแกรม Google meet 

รูปที่	3 การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนทดแทนด้วยการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Google meet
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 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในรูปแบบอำอำนไลน์ เป็นลักษณะขอำง

การใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้้วยตำนเอำงผา่นสือ่ำปฏสิมัพนัธผ์สมผสาน เพือ่ำ

พัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี 

ประกอำบด้วย คู่มือำครู คู่มือำนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอำน  

สือ่ำการสอำน แบบฝึกหดัและแบบทดสอำบวัดผลสมัฤทธิก์ารเรยีน เรือ่ำง 

การซอ่ำมแซมเสือ้ำผา้ วชิาการงานอำาชพี และเทคโนโลย ีโดยนำเสนอำ

ในรูปแบบขอำงสื่อำมัลตำิมีเดีย ประกอำบด้วย อำักษร (Text) ภาพน่ิง 

(Image) ภาพเคลื่อำนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอำ 

(Video) นำเสนอำผา่น https://sites.google.com/go.buu.ac.th/

krusothon โดยนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้บทเรียนและทักษะ

การซอ่ำมแซมเสือ้ำผา้แบบตำา่ง ๆ  ดว้ยตำนเอำงผา่นเวบ็ไซต์ำดงักลา่ว และ

ฝกึปฏบิตัำทิกัษะตำา่ง ๆ  ในหอ้ำงเรยีนปกตำ ิซึง่ในขณะทีด่ำเนนิการวจิยั 

เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดขอำงโรคโควิด-19 จึงทำให้ผู้สอำน 

และนักเรียนใช้โปรแกรม Google meet แทนห้อำงเรียนปกตำิ  

เพื่อำฝึกปฏิบัตำิทักษะต่ำาง ๆ โดยมีครูผู้สอำนคอำยให้คำปรึกษาและ

แนะนำนักเรยีน และใช ้Line application ซึง่ตำัง้ขึน้เป็นกลุ่มเฉพาะ

ห้อำงเรียนในการสื่อำสารกับผู้สอำนและเพื่อำนร่วมชั้น เพื่อำซักถาม 

ข้อำสงสัย ปรึกษาหารือำ และส่งงาน

รูปที่	5 ตำัวอำย่างการนำเสนอำเนื้อำหาในสื่อำการเรียนรู้ ตำอำนที่ 1 ในรูปแบบคลิปวิดีโอำการเรียนรู้
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สวนท่ี 2 การเรียนรูในรูปแบบออนไลน เปนลักษณะของการใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองผานสื่อปฏิสัมพันธ
ผสมผสาน เพ่ือพัฒนาทักษะการซอมแซมเสื้อผา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดวย คูมือครู คูมือนักเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน แบบฝกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง การซอมแซมเสื้อผา วิชาการ
งานอาชีพ และเทคโนโลยี โดยนําเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ประกอบดวย อักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิโอ (Video) นําเสนอผาน https://sites.google.com/go.buu.ac.th/ 
krusothon โดยนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูบทเรียนและทักษะการซอมแซมเสื้อผาแบบตาง ๆ ดวยตนเองผานเว็บไซต
ดังกลาว และฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ ในหองเรียนปกติ ซึ่งในขณะท่ีดําเนินการวิจัย เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคโค
วิด-19 จึงทําใหผูสอนและนักเรียนใชโปรแกรม Google meet แทนหองเรียนปกติ เพื่อ ฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ โดยมีครูผูสอน
คอยใหคําปรึกษาและแนะนํานักเรียน และใช Line application ซึ่งตั้งข้ึนเปนกลุมเฉพาะหองเรียนในการสือ่สารกับผูสอนและ
เพ่ือนรวมช้ัน เพ่ือซักถามขอสงสัย ปรึกษาหารือ และสงงาน 
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สวนท่ี 2 การเรียนรูในรูปแบบออนไลน เปนลักษณะของการใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองผานสื่อปฏิสัมพันธ
ผสมผสาน เพ่ือพัฒนาทักษะการซอมแซมเสื้อผา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดวย คูมือครู คูมือนักเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน แบบฝกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง การซอมแซมเสื้อผา วิชาการ
งานอาชีพ และเทคโนโลยี โดยนําเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ประกอบดวย อักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิโอ (Video) นําเสนอผาน https://sites.google.com/go.buu.ac.th/ 
krusothon โดยนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูบทเรียนและทักษะการซอมแซมเสื้อผาแบบตาง ๆ ดวยตนเองผานเว็บไซต
ดังกลาว และฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ ในหองเรียนปกติ ซึ่งในขณะท่ีดําเนินการวิจัย เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคโค
วิด-19 จึงทําใหผูสอนและนักเรียนใชโปรแกรม Google meet แทนหองเรียนปกติ เพื่อ ฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ โดยมีครูผูสอน
คอยใหคําปรึกษาและแนะนํานักเรียน และใช Line application ซึ่งตั้งข้ึนเปนกลุมเฉพาะหองเรียนในการสือ่สารกับผูสอนและ
เพ่ือนรวมช้ัน เพ่ือซักถามขอสงสัย ปรึกษาหารือ และสงงาน 
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รูปที่	4 ตำัวอำย่างห้อำงเรียนอำอำนไลน์ https://sites.google.com/go.buu.ac.th/krusothon
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 2. ผลการทดสอำบประสิทธิภาพขอำงสื่อำปฏิสัมพันธ์ 

ผสมผสาน เพือ่ำพฒันาทกัษะการซอ่ำมแซมเสือ้ำผา้ วชิาการงานอำาชพี

และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตำามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 

กับกลุ่มตำัวอำย่าง จำนวน 30 คน โดย 80 ตำัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ย

ขอำงการทำกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ขอำงนักเรียนทุกคน โดยนำคะแนนที่ได้จากการวัดผลมาคำนวณหา

ค่าร้อำยละ และ 80 ตำัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยขอำงคะแนนจากการ

ทำแบบสอำบหลังเรียน ขอำงการทำแบบทดสอำบขอำงนักเรียนทุกคน 

โดยนำคะแนนที่ได้มาคำนวณหาค่าร้อำยละ โดยผลการทดสอำบ

ประสิทธภิาพขอำงสือ่ำดังกล่าว มคีา่เท่ากบั 81.20/ 82.80 เป็นไปตำาม

เกณฑ์ที่กำหนด ดังรายละเอำียดในตำารางที่ 1 

ตารางที่	1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพขอำงสื่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คะแนน จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

ระหว่างเรียน 30 50 1,218 81.20

หลังเรียน 30 25    621 82.80

 3. คะแนนทักษะการซ่อำมแซมขอำงนักเรยีน หลังจากทีไ่ด้

เรียนรู้จากสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน เพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซม

เสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะอำยู่ในช่วงคะแนน 43-47 คะแนน 

หมายถึง อำยู่ในระดับเชี่ยวชาญ กล่าวคือำ นักเรียนโดยส่วนใหญ ่

มีทักษะการซ่อำมแซมเส้ือำผ้าท้ังการเนา การด้น และการสอำยอำยู่ใน

ระดับที่สามารถนำไปใช้ซ่อำมแซมเสื้อำผ้าในชีวิตำประจำวันได้อำย่าง

ชำนาญ

 4. ผลการศึกษาความพึงพอำใจขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำสื่อำ

ปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน เพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้าวิชา 

การงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดย 

ภาพรวมอำยู่ในระดับมาก (x ̅     = 4.11, SD = 0.67) เมื่อำพิจารณา 

เปน็รายดา้น 3 อำนัดบัแรกทีม่คีา่เฉล่ียรวมสงูสดุ พบวา่ ความสมัพนัธ์

ระหวา่งภาพกบัภาษาและเสยีงทีใ่ชใ้นบทเรยีน อำยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  

(x ̅̅   = 4.57, SD  = 0.50) รอำงลงมา คือำ ความสอำดคล้อำงขอำงเนื้อำหา

กับความตำ้อำงการในการเรียนรู้ขอำงนักเรียน อำยู่ในระดับมาก  

(x ̅   = 4.43, SD = 0.50) และความเหมาะสมขอำงภาพเคลื่อำนไหว 

ที่ใช้ในสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสานอำยู่ในระดับมาก (x ̅̅   = 4.37, SD = 

0.56)
 

อภิปรายผล
 1. สือ่ำปฏสิมัพนัธ์ผสมผสาน เพือ่ำพฒันาทกัษะการซ่อำมแซม 

เสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่ง

ประกอำบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ได้แก่ 1) การเนา 2) การด้น 

และ 3) การสอำย มีประสิทธิภาพเป็นไปตำามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 

อำาจเป็นเพราะสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสานดังกล่าว ผู้วิจัยได้อำอำกแบบ

และดำเนินการพัฒนาอำย่างเป็นระบบ มีการประเมินคุณภาพขอำง

เครื่อำงมือำโดยผู้เชี่ยวชาญก่อำนนำไปใช้ทดลอำงกับกลุ่มตัำวอำย่างจริง  

ซึง่ในขัน้ตำอำนขอำงการทดลอำง ผูว้จิยัไดส้งัเกตำการเรยีนรูข้อำงนักเรยีน 

พบว่า นักเรียนมีความกระตำือำรือำร้นและให้ความสนใจในการเรียนรู้

อำย่างตำ่อำเนื่อำง ซึ่งเป็นผลจากคุณลักษณะเด่นขอำงส่ือำปฏิสัมพันธ ์

ผสมผสานที่ผู้วิจัยพัฒนา ที่มีทั้งตำัวอำักษร ภาพเคลื่อำนไหว ภาพนิ่ง

และเสียง เป็นการเพิ่มความเสมือำนจริง ช่วยกระตำุ้นความสนใจ 

ในการเรียนรู้ขอำงนักเรียนและมุ่งมั่นทำกิจกรรมอำย่างตำ่อำเนื่อำง 

ประกอำบกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน ช่วยให้นักเรียนสามารถ 

เรียนรู้ด้วยตำนเอำงได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถทบทวนบทเรียนด้วย

ตำนเอำงได้ตำลอำดเวลา ตำามความถนัดในการเรียนรู้ ดังที่ Horn and 

Staker (2011) อำธิบายว่า การเรียนแบบผสมผสาน ช่วยให้นักเรียน

ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อำย่างอิำสระ ผ่านระบบเครือำข่าย

คอำมพิวเตำอำร์ โดยนักเรียนสามารถควบคุมตัำวแปรทางการเรียนรู้ 

ด้วยตำนเอำง ทั้งในด้านเวลา สถานที่ แนวทางการเรียนรู้และอำัตำรา

การเรียนรู้ขอำงตำนเอำง ดังน้ันเม่ือำนักเรียนเรียนรู้จากส่ือำปฏิสัมพันธ์

ผสมผสาน เพือ่ำพฒันาทกัษะการซอ่ำมแซมเสือ้ำผา้ วชิาการงานอำาชพี

และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จนเกิดความรู้ความเข้าใจ  

จึงนำไปสู่การปฏิบัตำิทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้าได้อำย่างถูกตำ้อำง  

จงึทำให้สือ่ำปฏสิมัพนัธ์ผสมผสานดงักล่าว มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ์ 

ที่กำหนด สอำดคล้อำงกับงานงานวิจัยขอำง วาทิตำย์  สมุทรศร (2561) 

ได้พัฒนาสื่อำมัลตำิมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อำส่งเสริมความฉลาด 

ทางอำารมณ์ สำหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่โดยมวีตัำถปุระสงค์ 

เพื่อำพัฒนาและประเมินคุณภาพสื่อำมัลตำิมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 

ประเมนิความฉลาดทางอำารมณ์ขอำงนกัเรยีนก่อำน-หลงัใช้สือ่ำมัลตำมิเีดยี 

แบบปฏิสัมพันธ์ และศึกษาความพึงพอำใจหลังใช้สื่อำมัลติำมีเดีย 

แบบปฏิสัมพันธ์ โดยวิธีวิจัยเชิงทดลอำง ประชากร คือำ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

จำนวน 207 คน ผลการวิจัยพบว่า วิดีโอำเหตำุการณ์จำลอำงที่ใช้ 

ตำวัละครและภาพเคลือ่ำนไหวดว้ยการต์ำนูแอำนเิมชัน่ 2 มติำ ิเปน็พิธกีร

ดำเนินเรื่อำง อำธิบายเน้ือำหาตำามโครงสร้างความฉลาดทางอำารมณ์ 

ที่กำหนดขึ้น มีเมนูการเลือำกคำตำอำบและคำตำอำบจะเปลี่ยนไปตำาม
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เหตำุการณ์ที่เกิดขึ้น คือำ ยอำมรับผิด โยนความผิดและทำเป็นไม่รู้  

โดยรวมมคีณุภาพดมีาก สือ่ำมลัตำมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธ์มปีระสทิธภิาพ

เท่ากับ 85/94 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลความฉลาดทางอำารมณ์ 

ที่พัฒนาขึ้นร้อำยละ 68.36 และหลังการใช้สื่อำมัลติำมีเดียแบบ

ปฏสิมัพันธ์เพ่ือำส่งเสรมิความฉลาดทางอำารมณ์ นกัเรยีนมีความพงึพอำใจ 

โดยรวมและรายด้านอำยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงสามารถนำสื่อำ

มลัติำมเีดียแบบปฏิสมัพันธ์ไปประยุกต์ำใชใ้นการเรยีนการสอำนสำหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้

 2. ผลการประเมินทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชา 

การงานอำาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 พบวา่ นกัเรยีน

มคีะแนนทกัษะการซอ่ำมแซมเส้ือำผ้าอำยูใ่นชว่งคะแนน 43-47 คะแนน 

กล่าวคือำ นักเรียนโดยส่วนใหญ่มีทักษะการซ่อำมแซมเส้ือำผ้าท้ัง 

การเนา การด้น และการสอำนอำยูใ่นระดับทีส่ามารถนำไปใชซ้อ่ำมแซม

เสื้อำผ้าในชีวิตำประจำวันได้อำย่างชำนาญ เป็นผลมาจากนักเรียน

สามารถเรียนรู้และทบทวนเพิ่มเตำิมได้จากสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน 

เพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและ

เทคโนโลยี ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 ตำามความต้ำอำงการ สามารถศึกษา

เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตำนเอำง มตีำวัอำยา่งในการฝกึปฏบิตัำไิดอ้ำยา่งไมจ่ำกดัเวลา 

อำกีทัง้นกัเรยีนสามารถควบคุมจังหวะการเรยีนขอำงตำนเอำง สนับสนนุ

ให้นักเรียนกระตำือำรือำร้นในการค้นคว้าหาข้อำมูลสารสนเทศได ้

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยผลักดันให้นักเรียนมีการพัฒนาตำนเอำง 

โดยมีผู้สอำนสามารถทำหน้าที่ช่วยชี้แนะ ทำให้เกิดการเรียนรู ้

ทีห่ลากหลายรปูแบบขึน้ได้ ดงัที ่ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2545) อำธบิายว่า 

การจดัสภาพแวดลอ้ำมการเรยีนรู ้โดยจดัสภาพการณท์ีเ่ปดิโอำกาสให้

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตำนเอำง ช่วยให้นักเรียนได้ทราบว่า 

การเรียนรู้หรือำความเข้าใจขอำงตำนถูกตำ้อำง หรือำเป็นไปเช่นใด เมื่อำ 

ผู้สอำนมีการเสริมแรงที่ทำให้นักเรียนภาคภูมิใจ ถ้ากระทำถูก จะก่อำ

ให้เกิดพฤติำกรรมในอำนาคตำ และได้เรียนรู้ ในแต่ำละขั้นตำอำน 

ตำามความสามารถและความสนใจขอำงนักเรียน ด้วยเหตำุผลดังกล่าว 

จงึทำใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนือ้ำหาและปฏบิตัำทิกัษะเกีย่วกบัการซอ่ำมแซม

เสื้อำผ้าได้อำย่างถูกตำ้อำง สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง อำุดม  พรหมจรรย์ 

(2556) ได้ศึกษาเรื่อำง การพัฒนาทักษะการแสดงโดยใช้บทเรียน 

วีดิทัศน์ เรื่อำง การแสดงเถิดเทิงกลอำงยาวท่ีสระกระโจม จังหวัด

สุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเพิ่มเตำิม ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาทักษะการแสดงโดยใช้ 

บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อำง การแสดงเถิดเทิงกลอำงยาวท่ีสระกระโจม 

จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเพิ่มเตำิม  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพตำามเกณฑ์ E1/E2 = 

81.13/82.41 เป็นไปตำามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) คะแนนทดสอำบ 

หลังเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อำง การแสดงเถิดเทิงกลอำงยาว 

ที่สระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชา

เพิ่มเตำิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อำนเรียน มีนัยสำคัญทางสถิตำิ

ที่ระดับ .01 และ 3) ผลการประเมินทักษะการแสดงเถิดเทิง 

กลอำงยาวที่สระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ วิชาเพิ่มเตำิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอำยู่ในระดับ

คุณภาพดี

 3. ผลการศึกษาความพึงพอำใจขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำสื่อำ

ปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน เพื่อำพัฒนาทักษะการซ่อำมแซมเส้ือำผ้า วิชา 

การงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  

โดยภาพรวมอำยูใ่นระดบัมาก โดยความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพกบัภาษา

และเสียงทีใ่ชใ้นบทเรยีน นกัเรยีนมีความพึงพอำใจมากทีสุ่ด รอำงลงมา 

คือำ ความสอำดคล้อำงขอำงเน้ือำหากับความต้ำอำงการในการเรียนรู ้

ขอำงนักเรียน และความเหมาะสมขอำงภาพเคลื่อำนไหวที่ใช้ในสื่อำ

ปฏิสัมพันธ์ผสมผสานอำาจเน่ือำงมาจากสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการนำเสนอำเนื้อำเป็นลำดับขั้นตำอำนจากง่ายไปหา

ยาก มีการใช้ส่ือำมัลตำิมีเดียนำเสนอำเนื้อำหาบทเรียนอำย่างสร้างสรรค์ 

และนกัเรยีนสามารถยอ้ำนกลบัมาทบทวนเนือ้ำหา หรอืำตำวัอำยา่งในสือ่ำ

ปฏิสัมพันธ์ผสมผสานได้ตำลอำดเวลา ดังที่ สุกัญญา  บุญอำิ่ม (2555) 

กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีทางคอำมพิวเตำอำร์นำเสนอำสื่อำต่ำาง ๆ ใน

ลกัษณะการผสมผสานระหวา่งการทำงานขอำงเสยีง ภาพเคลือ่ำนไหว 

ภาพนิ่ง และวีดิทัศน์ จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

ทำให้การเรียนการสอำน และการนำเสนอำงานมีชีวิตำชีวา และมี

ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ใช้กับเครื่อำงคอำมพิวเตำอำร์ ด้วยเหตำุผล 

ดังกล่าว จึงทำให้นักเรียนเกิดความพึงพอำใจต่ำอำสื่อำปฏิสัมพันธ์ 

ผสมผสาน เพือ่ำพฒันาทกัษะการซอ่ำมแซมเสือ้ำผา้ วชิาการงานอำาชพี

และเทคโนโลยี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ซึง่สอำดคลอ้ำงกบังานวจิยัขอำง 

วาทิตำย์  สมุทรศร (2561) ได้พัฒนาสื่อำมัลตำิมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์

เพื่อำส่งเสริมความฉลาดทางอำารมณ์ สำหรับนักเรียนระดับประถม

ศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตำถุประสงค์เพื่อำพัฒนาและประเมินคุณภาพสื่อำ

มัลตำิมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ประเมินความฉลาดทางอำารมณ์ 

ขอำงนักเรียนก่อำน-หลังใช้สื่อำมัลติำมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ และศึกษา

ความพึงพอำใจหลังใช้สื่อำมัลตำิมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ โดยวิธีวิจัย 

เชงิทดลอำง ประชากร คอืำ นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 ปกีารศกึษา 

2559 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 207 คน ผลการวิจัย  

พบว่า วิดีโอำเหตำุการณ์จำลอำงที่ใช้ตำัวละครและภาพเคลื่อำนไหว 

ด้วยการ์ตำูนแอำนิเมชั่น 2 มิตำิ เป็นพิธีกรดำเนินเรื่อำง อำธิบายเนื้อำหา

ตำามโครงสร้างความฉลาดทางอำารมณ์ที่กำหนดข้ึน มีเมนูการเลือำก

คำตำอำบและคำตำอำบจะเปล่ียนไปตำามเหตำกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ คอืำ ยอำมรบัผดิ 

โยนความผิด และทำเป็นไม่รู ้โดยรวมมีคณุภาพดีมาก สือ่ำมัลติำมเีดีย

แบบปฏิสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85/94 และมีค่าดัชนี

ประสิทธิผลความฉลาดทางอำารมณ์ที่พัฒนาขึ้นร้อำยละ 68.36  

และหลังการใชส้ือ่ำมลัตำมิเีดยีแบบปฏสิมัพนัธเ์พือ่ำสง่เสรมิความฉลาด

ทางอำารมณ์ นักเรียนมีความพึงพอำใจโดยรวมและรายด้านอำยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้นจึงสามารถนำสื่อำมัลตำิมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
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โสธร  เจริญพร, ธนะวััฒน์  วัรรณประภา, นคร  ละลอกน้ำ, ณัฐกฤตา  งามมีฤทธิ�

88 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ไปประยุกต์ำใช้ในการเรียนการสอำนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาได้ 

         

ข้อเสนอแนะ
 1. การนำสื่อำปฏิสัมพันธ์ผสมผสาน เพื่อำพัฒนาทักษะ 

การซ่อำมแซมเสื้อำผ้า วิชาการงานอำาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ ผู้สอำนจะต้ำอำงดูแลนักเรียนอำย่างใกล้ชิด เพ่ือำให้ 

การเรียนรู้เป็นไปอำย่างมีประสิทธิภาพ โดยเตำรียมความพร้อำมเรื่อำง

การสอำนในรูปแบบอำอำนไลน์ เพื่อำทดแทนการเข้าชั้นเรียนอำย่าง 

เหมาะสม ทั้งโปรแกรมท่ีใช้นัดหมายเข้าช้ันเรียนท่ีตำ้อำงง่ายตำ่อำการ 

ใช้งาน สัญญาณอำินเทอำร์เน็ตำ อำุปกรณ์ที่ตำ้อำงใช้ในการฝึกปฏิบัตำิขอำง

นักเรียน รวมถึงการอำธิบาย หรือำตำิดตำามการฝึกทักษะขอำงนักเรียน

อำย่างใกล้ชิด

 2. ควรใช้ Application ท่ีหลากหลายในการพัฒนา 

บทเรียน เพื่อำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนมากขึ้น เช่น  

อำนิโฟกราฟิกสรปุความรู ้ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ำนไหว คลปิวดิโีอำ เป็นตำน้ 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตำถุประสงค์เพื่อำ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  2) เพือ่ำเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อำนและหลังการใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ำส่งเสริมความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ 3) ศึกษาเจตำคติำขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำชุดกิจรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัำวอำย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ คือำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ห้อำงเรียน จำนวน  

30 คน ได้มาโดยการสุ่มอำย่างง่าย เครื่อำงมือำท่ีใช้ คือำ 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2) แบบวัด 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อำนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) แบบประเมิน

เจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์   

 ผลวิจัยพบว่า

 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือำ 

ร้อำยละขอำงคะแนนเฉลี่ยขอำงนักเรียนที่ได้จากการปฏิบัตำิกิจกรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ย E1/E2 เท่ากับ 81.67/82.42

 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวสูงกว่าอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 3. นักเรยีนมีเจตำคติำตำอ่ำชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ำสง่เสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห ์มคีวามเหมาะสมอำยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

(x ̅̅   = 4.57) 

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมแนะแนว, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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Abstract	
 The purposes of this research were to: (1) develop a guidance activity package to support analytical  

thinking ability, (2) compare the analytical thinking ability both before and after using the guidance activity package 

to support analytical thinking ability, and (3) study the students’ attitudes towards the guidance activity package to 

support analytical thinking ability. The sample used in this research was a group of 30 Mathayomsuksa 1/3 students 

from one classroom in the academic year 2020, Benchamarachuthit School, Chanthaburi Province The Sample was 

selected using gaining from simple random sampling. The research instruments included: (1) guidance activity  

package to support analytical thinking ability, (2) analytical thinking ability tests for both before and after using the 

guidance activity package to support analytical thinking ability, and (3) an evaluation of students’ attitudes towards 

the guidance activity package to support analytical thinking ability. The results found that: 

 1. The guidance activity package to support analytical thinking ability had higher efficiency of E1/E2 than 

the appointed 80/80 criteria; which meant the students’ percentage of mean scores gaining from practicing the  

activity had overall average E1/E2 of 81.67/82.42. 

 2. The score of after using the package was higher than before using the guidance activity package to  

support analytical thinking ability with statistical significance at the .05 level. 

 3. The students’ attitudes towards the guidance activity package to support analytical thinking ability was 

appropriate at the highest level (x ̅̅   = 4.57). 

   

Keywords : Counselling Activity Package, Analytical Thinking Ability, Mathayomsuksa 1 Students 
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บทนำ
 การศึกษาในสังคมยุคศตำวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษา 

ที่เปิดกว้างมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามากมาย ด้วยข้อำมูล

ข่าวสารที่สามารถค้นคว้าศึกษาได้อำย่างเสรี การศึกษาเรียนรู้ที่ดี 

ควรสามารถแยกแยะข้อำมูลข่าวสารได้ การคิดวิเคราะห์จึงเป็นส่ิง

สำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้และแยกแยะสิ่งท่ีดีและไม่ดีอำย่างมีเหตำุผล  

มกีารกำหนดหลักสูตำรแกนกลางศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

โดยเน้นความสำคัญทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 

คุณธรรม การเรียน กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ การประยุกตำ์ความรู้มาใช้เพื่อำแก้ไขปัญหา และมุ่งเน้น

ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เนือ่ำงจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

เรื่อำง การคิดวิเคราะห์ขอำงเด็กวัยเรียน ตำ่ำกว่าร้อำยละ 50 (กระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2555: 1)  จงึใหค้วามสำคัญในการพัฒนาความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ เพื่อำนำไปสู่การตำัดสินใจที่ถูกตำ้อำงและเหมาะสม 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อำย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถดำรงชีวิตำอำยู่ในสังคมอำย่างมีความสุข และนอำกจากน้ี  

การศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นยุคที่ 

การศึกษาเป็นเรื่อำงท่ีมากกว่าการเตำรียมความพร้อำมขอำงคนหรือำ 

ให้ความรู้กับคนเท่านั้น แตำ่เป็นการเตำรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ด้วย 

กล่าวคอืำ นอำกจากให้ความรูแ้ล้ว จะต้ำอำงส่งเสริมให้ผูเ้รยีนรกัทีจ่ะเรยีน 

มคีณุธรรม สามารถอำยูร่่วมในสังคมได้อำย่างเหมาะสม ซึง่ในการก้าว

สู่การศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) นั้น กระทรวง

ศกึษาธกิารไดว้างแนวทางปฏริปูการศกึษา เพือ่ำตำอำบสนอำงการพฒันา

ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียน

 การพัฒนาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์จงึเปน็ทกัษะ

พื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตำ เป็นความสามารถในการจำแนก 

แยกแยะอำงคป์ระกอำบขอำงสิง่ใดสิง่หนึง่ อำาจเปน็เรือ่ำงราว เหตำกุารณ์ 

วัตำถุ สิ่งขอำง อำอำกเป็นส่วนย่อำย ๆ ว่าประกอำบด้วยอำะไรบ้าง 

หรือำหาความสัมพันธ์เชิงเหตุำผลระหว่างอำงค์ประกอำบเหล่านั้น 

ว่ามีความเชื่อำมโยงสัมพันธ์กันอำย่างไร อำะไรเป็นเหตำุเป็นผล เพื่อำ

ทำความเข้าใจ และเพื่อำค้นหาสาเหตำุท่ีแท้จริงขอำงสิ่งที่เกิดขึ้น 

(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546: 24) ในการจัดการเรียนรู้นั้น  

มีการปรับหลักสูตำรการเรียนการสอำน ให้สอำดคล้อำงกับหลักสูตำร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและทันสมัยในโลกยุคใหม่

 หลักสูตำรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551: 17) ระบุว่า “กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตำนเอำง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อำม สามารถ

คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดตำัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย วางแผน

ชวีติำทัง้ด้านการเรยีนและอำาชพี สามารถปรบัตำวัไดอ้ำยา่งเหมาะสม”  

ซึ่งสอำดคล้อำงกับยุทธศาสตำร์ชาตำิ 20 ปี (2561-2580) คือำ พัฒนา

ความสามารถการเรียนรู้ ท่ีสอำดรับกับทักษะในศตำวรรษที่ 21  

โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (ยุทธศาสตำร์ชาตำิ, 2562) 

  กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม 

และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตำนเอำง รู้จักรักษาส่ิงแวดล้อำม สามารถ 

คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตำท้ังด้าน

การเรียน และอำาชีพ สามารถปรับตำนได้อำย่างเหมาะสม นอำกจากนี้

ยังช่วยให้ผู้สอำนรู้จักและเข้าใจผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือำและ

ใหค้ำปรกึษาแกผู้่ปกครอำงในการมส่ีวนรว่มพฒันาผู้เรยีน (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551: 16) นอำกจากนี้แล้วกิจกรรมแนะแนวยังเป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนตำามความแตำกต่ำางระหว่างบุคคลช่วยให้ 

ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพมีทักษะการดำรงชีวิตำ มีวุฒิภาวะ

ทางอำารมณ์ มีศีลธรรม เรียนรู้เชิงพหุปัญญา รู้จักคิด แก้ปัญหา  

ตำดัสินใจ โดยพัฒนาทัง้ด้านสติำปญัญา อำารมณ์ และจิตำใจ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551) ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นเครื่อำงมือำที่สร้างขึ้น

อำยา่งเปน็ระบบใหม้คีวามสอำดคลอ้ำงกบัเนือ้ำหาวชิา วตัำถปุระสงคแ์ละ

กิจกรรม เพื่อำช่วยให้ผู้เรียนเกิดพฤติำกรรมการเรียนรู้ตำามเป้าหมาย

ทีก่ำหนดไว ้ซึง่จดัทำในลกัษณะขอำงสือ่ำประสม โดยใชเ้ทคนิควธิกีาร

ตำ่าง ๆ  เช่น เกมการอำภิปราย กรณีตำัวอำย่าง การแสดงบทบาทสมมตำิ 

สถานการณ์จำลอำง ตำลอำดจนใช้สื่อำและอำุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม

และสอำดคล้อำงกับเนื้อำหาหรือำกิจกรรม ดังนั้นชุดกิจกรรมแนะแนว 

จึงมีความสำคัญในการที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียน 

ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทำให้การเรียนการสอำนประสบผลสำเร็จ

อำย่างมีประสิทธิภาพ

 จากรายงานประเมินภายนอำกที่มีผลการประเมินตำ่ำสุด

หรือำมาตำรฐานที่เป็นปัญหามากที่สุด คือำ มาตำรฐานด้านผู้เรียน 

มาตำรฐานที่  4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คดิสังเคราะห์ มวีจิารณญาณ มคีวามคิดสรา้งสรรค์ คดิไตำรต่ำรอำงและ

มวีสัิยทศัน ์(สทิธพิล  อำาจอำนิทร,์ 2554: 74) กลา่ววา่ ผลการประเมนิ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสว่นใหญ่จากสำนกังานรบัรอำงมาตำรฐาน และ

ประเมินคุณภาพการศึกษาอำยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งสอำดคล้อำงกับ 

การรายงานประเมินตำนเอำง (Self Assessment Report : SAR) 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 พบว่า 

มาตำรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน จุดควรพัฒนา ผู้เรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตำอำนตำ้น ยังตำ้อำงพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตำาม

สถานการณ์ได้อำย่างเหมาะสม และแผนปฏิบัตำิงานที่ 4 สนับสนุน 

ให้นักเรียนมีทักษะการคิดและการทำงาน  

 จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะ 

เป็นนักจิตำวิทยาขอำงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ได้เห็น

ถงึปัญหาดงักล่าว จงึไดศึ้กษาพฒันาชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่ำสง่เสรมิ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เพื่อำช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการคิด

วิเคราะห์ เพ่ือำสามารถป้อำงกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนตำรงตำามหลักสูตำรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551
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วัตถุุประสงค์ของการวิจัย
 1. เ พ่ือำ พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่ อำ ส่ง เส ริม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตำามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อำเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์

กอ่ำนและหลงัการใชช้ดุกิจกรรมแนะแนวขอำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 1

 3. เพื่อำศึกษาเจตำคติำขอำงนักเรียนท่ีมีตำ่อำชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมมติฐานในการวิจัย
 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถ 

ในการคดิวเิคราะหข์อำงนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่1 มปีระสทิธภิาพ

ตำามเกณฑ์ 80/80

 2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว

เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อำนเรียน

 3. นักเรียนมีเจตำคตำิตำ่อำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

อำยู่ในระดับมาก

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ	1 กรอำบแนวคิดในการวิจัย

 -  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

 -  เจตำคตำิ

 -  คุณภาพขอำงชุดกิจกรรมฯ

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ำง การพฒันาชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ำสง่เสรมิ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มีวิธีการดำเนินวิจัยดังนี้

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 

จำนวน 10 ห้อำงเรียน จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 369 คน

 กลุม่ตัำวอำย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั ได้แก่ นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 

จำนวน 1 ห้อำงเรียน จำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มอำย่างง่าย

 เคร่ือำงมอืำทีใ่ชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่ชดุกจิกรรมแนะแนว

เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ขอำงนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ชดุกิจกรรมแนะแนวประกอำบไปด้วย 10 กจิกรรม 

ใช้ชดุกิจกรรมแนะแนว ฝึกกิจกรรมละ 50 นาที แบบวัดความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบประเมิน

เจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 วิธีการสร้างเครื่อำงมือำที่ใช้ในการวิจัย

 1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถ 

ในการคดิวเิคราะหข์อำงนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่1 ผูว้จิยัไดด้ำเนนิ

การสร้างดังนี้ ขั้นตำอำนแรก สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวให้สอำดคล้อำง

กับวงจรการเรียนรู้ 4 ขั้นตำอำน ERGA จำนวน 10 กิจกรรม กิจกรรม

ละ 50 นาที ใช้ชุดกิจกรรมฝึกสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน จำนวน  

10 สัปดาห์ ซึ่งในแต่ำละชุดกิจกรรมแนะแนวประกอำบด้วย สาระ

สำคญั จดุประสงค์การเรยีนรู ้สือ่ำ/แหล่งการเรยีนรู ้การวดัประเมนิผล 

มีเนื้อำหากิจกรรม ขั้นตำอำนที่ 2 นำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม

ความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีส่รา้งขึน้ไปเสนอำอำาจารยท์ีป่รกึษา 

และผู้เช่ียวชาญตำรวจสอำบเที่ยงตำรงเชิงเน้ือำหา และปรับปรุง 

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ใหม้คีวามเหมาะสมแล้วนำไปใช ้ขัน้ตำอำนที ่3 นำชุดกิจกรรมแนะแนว

เพือ่ำสง่เสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีป่รบัปรงุแลว้ไปใชก้บั

นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตำัวอำย่าง จำนวน 30 คน เพื่อำหาประสิทธิภาพ 

ที่สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ขั้นตำอำนที่ 4 นำชุดกิจกรรม

แนะแนวเพือ่ำส่งเสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ตำามเกณฑ์ 80/80 ไปทดลอำงใช้กับกลุ่มตำัวอำย่าง

 2. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผู้วจิยัดำเนิน

การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้สอำดคล้อำงกับ

อำงค์ประกอำบ 4 ประเด็น (ERGA) การพัฒนาเรื่อำง การคิดวิเคราะห์ 

ในแบบวัดความสามารถในการการคิดวิเคราะห์เป็นข้อำปรนัย  

4 ตำัวเลือำก 40 ข้อำ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ตำรวจสอำบ 

เพื่อำหาความเที่ยงตำรงเชิงเนื้อำหา โดยพิจารณาความสอำดคล้อำง 

ขอำงการประเมินโดยใช้ค่าดัชนีความสอำดคล้อำง IOC และนำแบบวัด

ความสามารถในการคดิวเิคราะหไ์ปตำรวจสอำบคณุภาพเครือ่ำงมอืำโดย

หาค่าความเชือ่ำมัน่โดยการใชสู้ตำร KR-20 ขอำง Kuder - Richardson

 3. แบบประเมินเจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำชุดกิจกรรม

แนะแนวสร้างขึ้นโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ตำรวจสอำบหา
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ค่าความเชื่อำมั่น (Reliability) และค่าดัชนีความสอำดคล้อำง IOC 

(Item objective Congruency Index) และพิจารณาลงความเห็น

วา่ แบบประเมินแต่ำละหัวข้อำวัดได้ตำรงกับวัตำถุประสงค์ในการพัฒนา

หรือำไม่

 การเก็บข้อำมูลในการวิจัย เก็บข้อำมูลโดยใช้แบบวัด 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นำข้อำมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าทาง

สถิตำิ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตำรฐาน และทดลอำงแบบ One 

Pretest Posttest Design (พวงรัตำน์  ทวีรัตำน์, 2543: 60)

ผลการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นีผู้้วจิยัได ้พฒันาชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่ำ

สง่เสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 และได้นำเสนอำผลการวิเคราะห์ข้อำมูลไว้แบ่งเป็น 3 ตำอำนดังนี้

 ตำอำนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คา่ประสทิธภิาพขอำงชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ำสง่เสรมิความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์

ที่กำหนดไว้ ดังตำารางที่ 1

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยจากการทำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 30 คน

 
การทดสอบ	 คะแนนเต็ม	 x ̅̅  	 	 ร้อยละ

	 	 	 	 E1	 	 E2

 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม 50   40.83 81.67  82.42

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

 จากตำารางที่ 1 แสดงว่า ร้อำยละขอำงคะแนนเฉลี่ย 

ขอำงนักเรียนที่ได้จากการทำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย E1/E2 เท่ากับ 

81.67/82.42 หมายความว่า ค่าประสิทธิภาพขอำงชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

 ตำอำนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ก่อำนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวขอำงนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตารางที่	2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อำนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

 การทดสอบ	 		จำนวนนักเรียน	 คะแนนเต็ม x ̅̅ S.D.	 t	 P  

 ก่อำนเรียน 30 40 28.13 1.07 39.29 .000*

 หลังเรียน 30 40 36.70 1.39  

*มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 จากตำารางท่ี 2 แสดงว่า นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วย

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีค่าเท่ากับ 36.70 และก่อำนใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนว มีค่าเท่ากับ 28.13 เปรียบเทียบความแตำกตำ่าง 

พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า

ก่อำนเรียนอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 ตำอำนที่ 3 ผลการศึกษาเจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำชุด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ตารางที่	3 เจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ด้านความคิด ความเข้าใจ

 ข้อที่	 	 รายการประเมิน	 x ̅̅   	 S.D.	 ระดับความเหมาะสม

 1 ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถนำไปประยุกตำ์ใช้ในชีวิตำประจำวันได้ 4.60 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

 2 เกิดความสับสนเมื่อำใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 4.57 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

 3 หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 4.53 0.51 เหมาะสมมากที่สุด

  เพิ่มมากขึ้น 

 4 ชุดกิจกรรมแนะแนวทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลาย 4.60 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

 5 การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 4.73 0.45 เหมาะสมมากที่สุด

 6 การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวค่อำนข้างเข้าใจยาก 4.63 0.49 เหมาะสมมากที่สุด

 7 การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวทำให้ขาดระเบียบวินัย 4.43 0.50 เหมาะสมมาก

 8 การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวทำให้เกิดความคิดวิเคราะห์มากขึ้น 4.50 0.51 เหมาะสมมาก

  ในชีวิตำประจำวัน

 9 ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถช่วยสนับสนุนหรือำริเริ่มอำาชีพในอำนาคตำได้ 4.67 0.48 เหมาะสมมากที่สุด

 10 มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น หลังจากใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 4.67 0.48 เหมาะสมมากที่สุด

ด้านความรู้สึกและอำารมณ์

 ข้อที่	 	 รายการประเมิน	 x ̅̅   	 S.D.	 ระดับความเหมาะสม

 11 ฉันรู้สึกตำื่นเตำ้นที่จะได้รับความรู้จากชุดกิจกรรมแนะแนว 4.70 0.47 เหมาะสมมากที่สุด

 12 ในระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ฉันตำ้อำงการให้ครูเลิกสอำนก่อำนเวลา 4.50 0.51 เหมาะสมมาก

 13 ฉันรู้สึกชอำบชุดกิจกรรมแนะแนวมากกว่าการบ้านวิชาตำ่าง ๆ 4.43 0.50 เหมาะสมมาก

   14 ฉันไม่ตำ้อำงการทำชุดกิจกรรมแนะแนวให้เหมือำนเพื่อำน ๆ 4.43 0.50 เหมาะสมมาก

 15 ฉันรู้สึกเครียดเมื่อำใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 4.53 0.51 เหมาะสมมากที่สุด

 16 ฉันรู้สึกเบื่อำหน่ายตำ่อำการร่วมกิจกรรมแนะแนว 4.50 0.51 เหมาะสมมาก

 17 ฉันสนใจที่จะทำความเข้าใจกับชุดกิจกรรมแนะแนว 4.60 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

 18 ฉันมีความกระตำือำรือำร้นเมื่อำถึงเวลาร่วมกิจกรรมแนะแนว 4.57 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

 19 ฉันไม่สนใจที่จะใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 4.50 0.51 เหมาะสมมาก

 20 ฉันรู้สึกพอำใจและยินดีที่จะเรียนรู้ในชุดกิจกรรมแนะแนว 4.57 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

ด้านแนวโน้มแสดงพฤตำิกรรม

 ข้อที่	 	 รายการประเมิน	 x ̅̅   	 S.D.	 ระดับความเหมาะสม

 21 ฉันตำั้งใจทำชุดกิจกรรมแนะแนวและปฏิบัตำิกิจกรรม 4.57 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

 22 ฉันคุยและปรึกษากับเพื่อำนระหว่างร่วมกิจกรรมแนะแนว 4.63 0.49 เหมาะสมมากที่สุด

 23 เมื่อำไม่เข้าใจชุดกิจกรรมแนะแนว ฉันจะถามคุณครู 4.57 0.63 เหมาะสมมากที่สุด

   24 ฉันลอำกใบงานกิจกรรมแนะแนวจากเพื่อำน 4.70 0.47 เหมาะสมมากที่สุด

 25 ฉันทบทวนความรู้ในชุดกิจกรรมแนะแนว 4.57 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

 26 ฉันชอำบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 4.70 0.47 เหมาะสมมากที่สุด

 27 ฉันไม่กล้าถาม เมื่อำไม่เข้าใจชุดกิจกรรมแนะแนว 4.60 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

 28 ฉันฝืนใจร่วมกิจกรรม เมื่อำครูให้ทำชุดกิจกรรมแนะแนว 4.47 0.63 เหมาะสมมาก

 29 ฉันไม่สนใจชุดกิจกรรมแนะแนว  4.60 0.50 เหมาะสมมากที่สุด

 30 ถ้ามีชมรมเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ จะสนใจเข้าร่วม 4.50 0.57 เหมาะสมมาก

   รวมเฉลี่ยคุณภาพทั้งหมด 4.57 0.51 เหมาะสมมากที่สุด
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 จากตำารางที่ 3 แสดงว่า นักเรียนมีเจตำคตำิตำ่อำชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอำยู่ในระดับมากที่สุด  

(x ̅̅   = 4.57) 

สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิจัยเรื่อำง การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ขอำงนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผู้วิจัยได้สรุปการวิจัยการอำภิปรายผล  

ตำามลำดับดังนี้

 1. ผลชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย E1/E2 เท่ากับ 81.67/82.42  

แสดงว่า ค่าประสิทธิภาพขอำงชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้หา

ประสิทธิภาพขอำงชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการวิจัย 

ครั้งนี้ ได้กำหนดประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ให้ได้ตำามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ง 80 จำนวนแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ย

ทีน่กัเรยีนปฏบิตัำกิจิกรรมในชดุกจิกรรมแนะแนวแตำล่ะชดุไดค้ะแนน

ไม่ตำ่ำกว่าร้อำยละ 80 และ 80 จำนวนหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 

ที่นักเรียนทำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการใช้ 

ชุดกิจกรรมแนะแนวได้คะแนนไม่ตำ่ำกว่าร้อำยละ 80 ผลปรากฏว่า 

การทดสอำบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวมีประสิทธิภาพเป็นไปตำามเกณฑ ์

ที่กำหนดไว้ 80/80 คือำ E1/E2  เท่ากับ 81.67/82.42 จากหลักการ

และแนวคิดที่กล่าวมา ยังสอำดคล้อำงกับผลงานวิจัยขอำง ธรรศญา  

ไตำรรัตำน์ (2555: 112) ได้ทำการวิจัยเรื่อำง การพัฒนาชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อำฝึกทักษะการคิดขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ชุดกิจกรรม

แนะแนวที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตำามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 70/70 

สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง ภัทรมน  ขันธาฤทธิ์ (2551: 78) ทำการ

วิจัยเรื่อำง การสร้างชุดการสอำนกิจกรรมแนะแนวเพื่อำพัฒนาการคิด

วเิคราะห์ขอำงนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนวดับำเพญ็เหนอืำ 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ชุดการสอำนกิจกรรมแนะแนว

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตำามเกณฑ์มาตำรฐานขอำงกรมวิชาการ 

60/60 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 

เนื่อำงจากกิจกรรมมีความสอำดคล้อำงกับวัตำถุประสงค์และเน้ือำหา  

และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนได้ 

จากการวิเคราะห์ข้อำมูลพบว่า นักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ขอำงนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 มคีะแนนหลงัการใชช้ดุกจิกรรมแนะแนวสงูขึน้

อำยา่งมีนยัสำคัญทางสถิตำทิีร่ะดับ .05 แสดงว่า ชดุกิจกรรมแนะแนว

เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ขอำงนักเรียน 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ทำให้นกัเรยีนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

เพิ่มมากขึ้น

 2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว

เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ขอำงนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 หลังเรยีนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สงูกว่า 

ก่อำนเรียน อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ .05 จากผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อำนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนวขอำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการเรยีนรู้ 

ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิด

วเิคราะห ์มคีะแนนหลงัการใชช้ดุกจิกรรมแนะแนวสงูกวา่กอ่ำนเรยีน 

อำยา่งมนียัสำคัญทางสถิตำทิีร่ะดับ .05  แสดงวา่ ชดุกิจกรรมแนะแนว

เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ขอำงนักเรียน 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ทำให้นกัเรยีนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

เพิม่มากขึน้ เนือ่ำงจากชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ำส่งเสรมิความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย 

สร้างขึ้นมา ได้มีการนำวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักเรียน

แตำ่ละคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัตำิกิจกรรมต่ำาง ๆ ด้วยตำนเอำง  

ได้เรียนรู้ผลการกระทำขอำงตำนเอำงและผู้อำื่นด้วยหลากหลายเทคนิค 

ได้แก่ การระดมสมอำง เกมส์ กรณีตำัวอำย่าง สถานการณ์ นิทาน และ

ดำเนินกิจกรรมตำามรูปแบบการเรียนรู้ 4 ขั้นตำอำน (ERGA) ซึ่งจะ 

ส่งเสริมความสนใจในการปฏิบตัำกิจิกรรม ประกอำบด้วย ขัน้แลกเปลีย่น 

ประสบการณ์ (Experiencing) ขั้นสะท้อำนกลับการรับรู ้ 

(Reflecting) ขั้นสรุปสาระสู่ชีวิตำ (Generalizing) ขั้นคิดและ 

นำไปปฏิบัตำิ (Applying) เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้าง

การ เรี ยนรู้ เชิ งประสบการณ์และท้ าทายให้ สมาชิ กกลุ่ ม 

นำประสบการณ์ตำรงที่ได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อำไปปฏิบัตำิในชีวิตำจริง  

ซึง่สอำดคลอ้ำงกบั ธรรศญา  ไตำรรตัำน ์(2555: 112) ไดศ้กึษาการพฒันา

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำฝึกทักษะการคิดขอำงนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี พบว่า คะแนนเฉลี่ย

หลังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อำนใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนวอำยา่งมนียัสำคญัทางสถติำ ิ.01 และยงัสอำดคลอ้ำงกบั โฉมศรี  

ยังให้ผล (2557: 57) ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำพัฒนา 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอำง พบว่า ผลการพัฒนา 

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ขอำงนกัเรยีนกลุ่มทดลอำงหลงัการใช้ 

ชุดกิจกรรมแนะแนวสูงขึ้นอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01   



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

ธรรมสรณ์์  รักษ์์กิจการ, วิิวิัฒน์์  เพชรศรี, เฉลา  ประเสริฐสังข์์  

96 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

จากข้อำมูลดังกล่าวสนับสนุนได้ว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ทำให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังใช ้

ชดุกิจกรรมแนะแนวสูงขึน้ ให้เกิดผลพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ได้ดีโดยการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว

             3.  นักเรียนมีเจตำคตำิตำ่อำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

อำยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x ̅̅    = 4.57) จากผลการศกึษาเจตำคตำขิอำงนกัเรยีน 

ที่มีตำ่อำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ขอำงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการวิเคราะห์ผล  

พบว่า เจตำคตำิขอำงนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มีเจตำคติำอำยู่ในระดับมากท่ีสุด และเรียงลำดับดังน้ี ด้านความคิด  

และความเข้าใจ = เหมาะสมมากที่สุด, ด้านความรู้สึก และอำารมณ์ 

= เหมาะสมมากที่สุด, ด้านแนวโน้มแสดงพฤตำิกรรม = เหมาะสม

มากที่สุด และโดยรวมมีความเหมาะสมอำยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅̅   = 

4.57) ชุดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นใช้เทคนิคตำ่าง ๆ 

เพื่อำให้ผู้เรียนสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย กระตำุน้ให้ผูเ้รยีนรูจั้กการคิดวเิคราะห์ ตำามวัตำถปุระสงค์

ที่ตำั้งไว้ และการศึกษาเจตำคตำิ ยังสอำดคล้อำงกับ ธรรศญา  ไตำรรัตำน์ 

(2555: 3) ได้ทำการวิจัยเรื่อำง การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อำฝึกทักษะการคิดขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

สฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โดยวัตำถุประสงค์ได้มีการศึกษา 

ความพึงพอำใจขอำงนักเรยีน  การวิจยัในครัง้นีแ้สดงให้เหน็วา่ นกัเรยีน

มีเจตำคตำิตำ่อำชุดกิจกรรมแนะแนวอำยู่ในระดับมากท่ีสุด ในการนำชุด

กิจกรรมแนะแนวนี้มาใช้เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยเรื่อำง การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยมีข้อำเสนอำแนะดังนี้

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ผูท้ีจ่ะนำชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ำส่งเสริมความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควรศึกษา 

หลักการขั้นตำอำนตำลอำดจนวิธีการดำเนินกิจกรรมอำย่างละเอำียด เพื่อำ

นำไปใช้จริงได้อำย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 2.  การนำชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ อำาจยืดหยุ่นเวลา

และกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัจำนวนนกัเรยีนในแตำล่ะชัน้ เพือ่ำใหเ้กดิ

ประโยชน์ในการเรียนการสอำนมากขึ้น

 3. ครูควรดำเนินกิจกรรมตำามขั้นตำอำนที่กำหนด กระตำุ้น

ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอำย่างตำั้งใจและกล้าแสดงความคิดเห็น

 4. สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม ควรเป็นสถานที ่

ทีน่กัเรยีนสามารถดำเนินกิจกรรมได้สะดวก ไม่คบัแคบ โดยไม่ยดึติำด 

กับการใช้สถานที่ในห้อำงเรียน และพิจารณาตำามความเหมาะสม 

ขอำงกิจกรรม

 5. ควรมีการติำดตำามผล หลังเสร็จส้ินการใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นระยะ

อำย่างสม่ำเสมอำ

 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั�งต่อไป

 1. ควรจะมีการพัฒนาและการทดลอำงใช้กับนักเรียน 

ชัน้อำืน่ ๆ  เชน่ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 และชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 เปน็ตำน้

 2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อำส่งเสริม

ความสามารถในการคิดด้านอำื่น ๆ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิด

เชิงบูรณาการ การคิดแก้ปัญหา เป็นตำ้น

 3. ควรมีการพฒันาชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ำไปประยกุตำ์

ใช้ในการพฒันาความสามารถอำืน่ ๆ  เช่น ความสามารถในการปรับตำวั 

และความสามารถที่ถนัดเฉพาะบุคคล เป็นตำ้น
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บทคัดย่อ
 การศึกษาเนื้อำหาและสถานที่ท่อำงเที่ยวที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงที่ปรากฏสถานที่ในจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตำถุประสงค์เพื่อำ

ศึกษาเนื้อำหาและสถานที่ท่อำงเที่ยวที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงที่ปรากฏสถานที่ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยพิจารณาจากวรรณกรรมเพลง 

ที่มีเนื้อำหากล่าวถึงจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 76 เพลง ผลการวิจัยพบว่า เนื้อำหาขอำงเพลงกล่าวถึงความรักมากที่สุด รอำงลงมากล่าวถึง

ทรัพยากรในท้อำงถิ่นนครสวรรค์ เหตำุการณ์และกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ วิถีชีวิตำ ความเชื่อำ และประเพณี ตำามลำดับ  

และสถานที่ท่อำงเท่ียวภายในจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลง พบการท่อำงเท่ียวเชิงนันทนาการมากที่สุด รอำงลงมาคือำ 

การท่อำงเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ศิลปวิทยาการ เนื้อำหาเชิงนิเวศ ประวัตำิศาสตำร์ และธรรมชาตำิ   

คำสำคัญ : การท่อำงเที่ยว, เนื้อำหาเพลง, วรรณกรรม, การสื่อำความหมาย, ประเภทขอำงการท่อำงเที่ยว 

Abstract
 This study aimed 1) to study lyrics and tourist places in Nakhon Sawan Province that appeared in Thai songs 

and 2) to interpret the lyrics of seventy-six Thai songs with locations in Nakhon Sawan Province mentioned in the 

songs. The research found that the most mentioned content in the lyrics was about love. The second most  

mentioned content included local resources as well as special events held in Nakhon Sawan Province, ways of life, 

belief, and tradition, respectively. For the lyrics with the tourist attractions in Nakhon Sawan Province, it was found 

out that the most mentioned content was all about recreational attractions. The second most mentioned  

content included religious tourism, cultural tourism, arts and sciences tourism, ecotourism, historical tourism, and 

natural-based tourism.

Keywords : Tourism, Lyrics, Literature, Lyrics interpretation, Tourism Types
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บทนำ
 นครสวรรค ์เป็นเมือำงโบราณทีม่ปีระวัตำศิาสตำรอ์ำนัยาวนาน

ซึ่งสันนิษฐานว่าตำั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีโดยมีปรากฏ

ชื่อำในศิลาจารึกเรียกว่า เมือำงพระบาง เป็นเมือำงหน้าด่านสำคัญ 

ในการทำศึกสงครามมาทุกสมัย ตำั้งแตำ่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี 

จนถึงกรุงรัตำนโกสินทร์ ตำัวเมือำงดั้งเดิมตำั้งอำยู่บริเวณเชิงเขาขาด  

(เขาฤๅษี) จรดวัดหัวเมือำง (วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนว

ปรากฏอำยู ่และตำอ่ำมาเมอืำงพระบางไดเ้ปลีย่นชือ่ำเปน็ เมอืำงชอำนตำะวนั 

เพราะตำัวเมือำงตำั้งอำยู่บนฝั่งตำะวันตำกขอำงแม่น้ำเจ้าพระยา และหัน

หนา้เมอืำงไปทางแมน่ำ้ซึง่อำยูท่างทศิตำะวนัอำอำกทำให้แสงอำาทติำยส่์อำง

เขา้หนา้เมอืำงตำลอำดเวลา แตำภ่ายหลงัไดเ้ปลีย่นเปน็ เมอืำงนครสวรรค์ 

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอำย่างแพร่หลายในนามว่า ปากน้ำโพ (จังหวัด

นครสวรรค์, 2564: อำอำนไลน์)

 นครสวรรค์เป็นเมือำงท่ีมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอำด 

ตำ่อำกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีชื่อำเสียง 

เก่าแก่และเป็นเอำกลักษณ์ขอำงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นมรดกเก่าแก่

ที่สืบทอำดตำ่อำกันมาเป็นเวลานาน มีวิถีชีวิตำจากรุ่นสู่รุ่นที่มีหลักฐาน

ทางประวตัำศิาสตำรแ์ละโบราณคดปีรากฏอำยา่งเดน่ชัด และเนือ่ำงจาก

จังหวัดนครสวรรค์มีประชากรหลากหลายเช้ือำชาตำิ จึงทำให ้

มีประเพณีและวัฒนธรรมหลากหลายผสมกลมกลืนกันที่สืบทอำด 

ตำอ่ำกนัมา จนเปน็ประเพณแีละวฒันธรรมขอำงจงัหวดัทีน่่าสนใจ อำาทิ

เช่น ศิลปกรรม ศาสนา ประเพณี ภาษาและวรรณกรรมที่มีผลตำ่อำ

การท่อำงเที่ยวในจังหวัด  

 จังหวัดนครสวรรค์มีประเพณีและวัฒนธรรมหลากหลาย

มคีวามเกีย่วขอ้ำงกบัวรรณกรรมอำย่างเดน่ชดัทัง้วรรณกรรมมขุปาฐะ 

วรรณกรรมลายลกัษณ ์และวรรณกรรมอำยา่งหนึง่ทีโ่ดดเดน่จนกลาย

เป็นที่รู้จักกันอำย่างแพร่หลาย คือำ วรรณกรรมเพลง ซึ่งวรรณกรรม

เพลงพ้ืนบา้นท่ีมอีำยูใ่นทอ้ำงถิน่จงัหวดันครสวรรคม์มีากมาย อำาทเิชน่ 

เพลงฉ่อำย เพลงเตำ้นกำรำเคียว เพลงเกี่ยวข้าว ฯลฯ มีการใช้ภาษา 

ที่เป็นเอำกลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตำความเป็นอำยู่

ขอำงชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นอำย่างดี ดังตำัวอำย่างในบทเพลง 

เตำ้นกำรำเคียว ที่ว่า    

 “ไปกันเถิดนางเอำย เอำ�ยรา แม่ไปไปรึไป แม่ไป ไปชมนก

กันที่ในป�า ไปชมพฤกษากันในไพร ไปชม ชะนีผีไพรกันเล่นที่ในดง

เอำย

 ไปกันเถิดนายเอำย เอำ�ยรา พ่อำไปไปรึไป พ่อำไป น้อำงเดิน

ขยิกจิกไหล่ ตำามก้นพี่ชายไปเอำย” 

  (วิเชียร  เกษประทุม, 2528: 288)

 จากเนือ้ำเพลงเปน็การแสดงใหเ้หน็ถงึการดำรงชวีติำ วถิชีีวติำ

ความเป็นอำยู่ขอำงคนในชุมชนที่ชักชวนกันไปทำนา การเกี้ยวพาราสี 

กันระหว่างหนุ่มสาว และในปัจจุบันมีแนวเพลงอำยากหลายมากขึ้น

ที่มีการกล่าวถึงสถานท่ีตำ่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์อำีกมากมาย  

ดังตำัวอำย่างในบทเพลงคอำนหวัน ที่ว่า  

 “เราไปขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ด เอำ็ด เอำ็ด ที่นคร Heaven เอำน 

เอำ่น นครสวรรค์ สวรรค์ร่ำไร จะรอำอำะไรเดี�ยวพ่ีพาไป คอำนหวัน  

คอำนหวัน Aey Aey มีเขาหน่อำ มีเขาแก้ว แตำ่ถ้าเขาไม่มีฉันแล้วฉัน

ไมรู่ต้้ำอำงทำยงัไง มทีุง่ทานตำะวนั มพีาสาน แตำถ่า้อำยากจะสานสมัพนัธ์

ฉันไม่รู้ตำ้อำงทำยังไง ฟังแม่ค้าที่ตำลาดเค้าเม้ามอำย อำีเรณูกับแม่ย้อำย 

ที่ตำลาดชุมแสง เที่ยวได้ทั้งวันไม่มีหมดแรง” 

(https://www.youtube.com/watch?v=HaGudorbO7M: 

อำอำนไลน์)

 จากเพลงน้ีเป็นแนวเพลงฮิปฮอำปที่นิยมในสมัยปัจจุบัน  

กย็งัมีการกล่าวถึงวิถชีวีติำ ความเป็นอำยู ่รวมทัง้ปรากฏแหล่งท่อำงเทีย่ว 

ตำ่าง ๆ เช่น เขาหน่อำ เขาแก้ว ทุ่งทานตำะวัน และพาสาน ซึ่งเป็น 

สถานทีท่ีป่รากฏในจัดหวัดนครสวรรค์ สอำดแทรกอำยูภ่ายในบทเพลง 

นอำกจากนี้ยังมีเพลงที่มีวิวัตำนาการมาจากเพลงพื้นบ้าน อำย่างใน

บทเพลงแหล่ประวัตำิหลวงปู�พัฒน์ ที่ว่า

 “...กำนันผล คนสำคัญ ท่านเป็นกำนัน ดังไปทั่ว ไปที่ไหน 

ใครก็กลัว คนหนอำงบัว รู้จักกัน ไปนิมนตำ์ หลวงปู�พัฒน์ มาอำยู่วัด 

ท่านทั้งหลาย 50 ปี นี้ ไม่นานแสนเบิกบานนั้นอำยู่หนอำงบัว  

หลวงปู�พัฒน์ วัดห้วยด้วน หลวงปู�พัฒน์ วัดห้วยด้วน ชื่อำหอำมหวน

ล้วนถ้วนทั่ว เหนือำจดใต้ำ ก็ไปหนอำงบัว อำยากจะเห็นตัำว ขอำงท่าน 

สักที ว่ามาขอำพรและวอำนไหว้อำยากจะได้ขอำงดีดี อำยากมาชม บุญ

บารมี...” 

(https://www.youtube.com/watch?v=KtZbU49lh48: 

อำอำนไลน์)

 จากเพลงนี้เป็นอำีกหนึ่งเพลงที่ปรากฏสถานที่ในจังหวัด

นครสวรรค์ที่ได้รับความนิยมจากคนในจังหวัดหรือำต่ำางจังหวัด  

ที่อำยากจะไป วัดห้วยด้วน อำำเภอำหนอำงบัว เพราะอำยากไปขอำพร 

และชมบุญบารมีขอำงหลวงปู�พัฒน์ 

 ไม่ว่าจะเป็นเพลงในยคุใด สมัยใด สงัคมใด กม็กีารกล่าวถงึ 

ทรัพยากรการท่อำงเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตำขอำงผู้คน 

ในชุมชน และผู้หญิง/ผู้ชาย (คนรัก) ทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งตำ่าง ๆ เหล่านี ้

เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่อำงเที่ยวเดินทางมาท่อำงเที่ยวหรือำมาเยือำน

สถานทีท่่อำงเทีย่วทีไ่ดก้ลา่วถงึในเนือ้ำเพลง เพลงจงึมสีว่นชว่ยในการ 

กระตำุ้นและส่งเสริมให้เกิดการท่อำงเที่ยว เม่ือำผู้คนมีการเดินทาง 

ท่อำงเที่ยวก็จะก่อำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ

ประเทศชาตำิ รวมทั้งส่งผลให้เศรษฐกิจขอำงประเทศนั้น ๆ ดีขึ้นด้วย 

(วิภาดา  เถาธรรมพิทักษ์, 2559: บทคัดย่อำ)

 จากเหตุำผลดังกล่าว จงึทำให้ผู้วจิยัมีความสนใจทีจ่ะศึกษา

สถานที่ท่อำงเที่ยวภายในจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรากฏในวรรณกรรม

เพลง วา่แต่ำละบทเพลงมีการกล่าวถึงสถานทีท่่อำงเทีย่วภายในจังหวัด

นครสวรรค์ทีใ่ดบ้าง รวมถึงการสอำดแทรกประวัตำศิาสตำร์ความเป็นมา 

ประเพณวีฒันธรรม และวถิชีวีติำขอำงผู้คนในจงัหวดั ทัง้นีว้รรณกรรม
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เพลงท่ีนำมาศึกษาสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ และมีส่วนช่วยเป็น

แนวทางในการส่งเสริมการท่อำงเที่ยวขอำงจังหวัดนครสวรรค์ตำ่อำไป

วัตถุุประสงค์
 เพื่อำศึกษาเน้ือำหาขอำงบทเพลงและสถานท่ีท่อำงเที่ยว 

ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงที่ปรากฏสถานที่ในจังหวัดนครสวรรค์ 

วิธีดำเนินการวิจัย
 ในการวิจัยเรื่อำง การศึกษาเน้ือำหาและสถานท่ีท่อำงเที่ยว 

ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงท่ีปรากฏสถานท่ีท่อำงเท่ียวในจังหวัด

นครสวรรค์ มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้

 1. ขอำบเขตำด้านข้อำมูลและกลุ่มตำัวอำย่าง

  1.1 ขอำบเขตำด้านข้อำมูลในการศึกษาครั้งน้ี คือำ 

วรรณกรรมเพลงบน Youtube โดยใช้วิธีแบบสุ่มแบบเจาะจง  

เก็บข้อำมูลช่วงเดือำนกรกฎาคม - ตำุลาคม 2564 ทุกแนวเพลงที่มี

เนื้อำหาเกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์ 

  1.2 กลุ่มตำัวอำย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ ง น้ี  คือำ 

วรรณกรรมเพลงที่มีเน้ือำหาคำร้อำงท่ีเก่ียวข้อำงกับจังหวัดนครสวรรค์ 

บน Youtube จากนั้นนำมาคัดเลือำกโดยวิธีการฟังเฉพาะเพลงที่มี

เนือ้ำหาเกีย่วกับสถานทีใ่นจงัหวัดนครสวรรค์  โดยศกึษาเนือ้ำหาเพลง

ตำั้งแตำ่อำดีตำจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 76 เพลง ดังนี้

รายชื่อำเพลงที่มีเนื้อำหาเกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อเพลงที่มีเนื�อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์

 1. สาวสวยตำาคลี 39. ฝากใจไว้ปากน้ำโพ

 2. จากเธอำที่บึงบอำระเพ็ด 40. พบรักที่ตำากฟ้า

 3. หนุ่มนครสวรรค์รักสาว

 ชัยนาท

41. มนตำ์เมือำงสี่แคว

 4. สาวปากน้ำโพ 42. ลำนำแม่เปิน

 5. ตำักบาตำรนครสวรรค์ 43. สัญญาตำาคลี

 6. ช้ำรักจากปากน้ำโพ 44. สาวนครสวรรค์

 7. แบกรักจากปากน้ำโพ 45. สวนรุกขชาตำิไพศาลี

 8. คอำยพี่ที่หนอำงโพ 46. หนุ่มท่าตำะโก

 9. คอำยพี่ที่ตำากฟ้า 47. หนุ่มอำุทัย สาวตำาคลี

10. นครสวรรค์ 48. เพชรแห่งสวรรค์

11. นครสวรรค์ ก็มาสิคะ 49. เวลคัมทูนครสวรรค์

12. รำวงนครสวรรค์ 50. เสน่ห์ชุมแสง

13. ช้าเจ้าโลม 51. เชิญเที่ยวนครสวรรค์

14. รอำรักที่ตำากฟ้า 52. เรารักหนอำงบัว

15. พบรักที่ตำากฟ้า 53. เจ้าพระยา

16. รักสาวตำาคลี 54. Nakhonsawan

17. นครสวรรค์พาสานเกม 55. นครสวรรค์ฉันรักเธอำ

18. นางงามนครสวรรค์ 

 (จากฟากฟ้าสู่นางสาวไทย)

56. ณ อำุทยานสวรรค์

19. ชวนเที่ยวนครสวรรค์ 57. อำุทยานสวรรค์

20. เมือำงขอำงเรา 58. สวรรค์เป็นขอำงเรา

21. คะนึงบอำนนครสวรรค์ 59. สวรรค์อำยู่ตำรงนี้

22. รักสาวนครสวรรค์ 60. จากพระบางถึงนครสวรรค์

23. กอำดแม่วงก์ 61. สวรรค์สวยเราช่วยกัน

24. ขอำงดีสี่แคว 62. สวรรค์ยังรอำเธอำ

25. ขอำงดีเมือำงลาดยาว 63. มาร์ชนครสวรรค์

26. คอำนหวัน 64. หนุ่มนครสวรรค์รอำรัก

27. คอำยพี่ที่ตำาคลี 65. แหล่วัดเกรียงไกรเหนือำ

28. จากเธอำที่บรรพตำ 66. วัดไทรในฝัน

29. ชวนน้อำงเที่ยวตำาคลี 67. สายน้ำแห่งชีวิตำ

30. ซากุระบานที่พรหมนิมิตำ 68. เข็ดรักจากเจ้าพระยา

31. ตำาคลี 69. พบรักที่ปากน้ำโพ

32. ถิ่นงามสี่แคว 70. คอำยรักสาวนครสวรรค์

33. นครสวรรค์ 71. ไม่ลืม นครสวรรค์

34. นครสวรรค์ที่รัก 72. หนุ่มนครวอำนแฟน

35. นครสวรรค์บ้านเรา 73. รักเก่านครสวรรค์

36. นครสวรรค์วิมานแมน 74. ไม่ลืมตำาคลี

37. นี่คือำปากน้ำโพ 75. แหล่ประวัตำิหลวงปู�พัฒน์  

38. ปากน้ำโพ 76. นครสวรรค์

 2. เครื่อำงมือำที่ใช้ในการศึกษา 

  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อำมูลจาก

การวิจัยเอำกสาร ซึ่งเป็นข้อำมูลจากแหล่งทุตำิยภูมิการวิจัยนี้รวบรวม

เอำกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อำงกับเน้ือำหาวรรณกรรมและประเภท

การท่อำงเที่ยว ผู้วิจัยได้นำมาสังเคราะห์เพื่อำใช้เป็นเครื่อำงมือำที่ใช ้

ในวิเคราะห์การศึกษาเนื้อำหาและสถานที่ท่อำงเที่ยวที่ปรากฏ 

ในวรรณกรรมเพลงที่ปรากฏสถานที่ในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อำการ

ท่อำงเที่ยว โดยผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอำง มีขึ้นตำอำนดังนี้ 

  2.1 เครื่อำงมือำที่ใช้ในการศึกษาด้านเน้ือำหา ในการ

ศกึษาเลม่นีผู้ว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิทีไ่ดจ้ากการศกึษางานวจิยัขอำงสารติำา  

สวัสดิกำธร (2549: บทนำ) และพรทิพย์  ฉายกี่ และจันทนา   

แกว้วเิชยีร (2561: 88) โดยผูว้จิยัสามารถสรปุและนำมาใชเ้ปน็เกณฑ์

ในการวเิคราะหเ์นือ้ำหาในเพลงทีป่รากฏสถานทีใ่นจงัหวดันครสวรรค์ 

แบ่งอำอำกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ เนือ้ำหาเกีย่วกับความรกั, เนือ้ำหาเกีย่วกบั
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ความเชื่อำ, เนื้อำหาเกี่ยวกับวถิีชีวติำ, เนื้อำหาเกี่ยวกับประเพณี, เนื้อำหา

เกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตำ ิและเนือ้ำหาเกีย่วกบัเหตำกุารณ ์กจิกรรม

พิเศษ  

  2.2 เครื่อำงมือำท่ีใช้ในการศึกษาประเภทขอำงแหล่ง

ท่อำงเที่ยวที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงท่ีปรากฏสถานท่ีในจังหวัด

นครสวรรค์ ในการศึกษาเล่มนีผู้ว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิทีไ่ดจ้ากการศกึษา

งานวิจัยขอำงการท่อำงเที่ยวแห่งประเทศไทย (2542: 86-92, อำ้างถึง

ใน ธงชัย  ภวูนาถวิจติำร, 2553) และดำเกิง  โถทอำง และคณะ (2550: 

12-14) โดยผู้วิจัยสามารถสรุปและนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการ

วิเคราะห์สถานที่ท่อำงเท่ียวท่ีปรากฏสถานท่ีในจังหวัดนครสวรรค์  

แบ่งอำอำกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ สถานที่ท่อำงเที่ยวเชิงนิเวศ, สถานที ่

ท่อำงเที่ยวทางธรรมชาตำิ, สถานท่ีท่อำงเที่ยวเชิงศาสนา, สถานที่ 

ท่อำงเที่ยวศิลปะวิทยาการ, สถานที่ท่อำงเที่ยวทางประวัตำิศาสตำร์, 

สถานที่ท่อำงเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และสถานที ่

ท่อำงเที่ยวนันทนาการ 

ผลการวิจัย
 วรรณกรรมเพลงตำัง้แตำอ่ำดีตำจนถงึปจัจบุนัเปน็วรรณกรรม

ทางด้านศิลปะที่มีสาระประเภทหน่ึงขอำงวรรณกรรมไทยที่มนุษย์

สร้างสรรค์ขึ้น มีภาษาเป็นเครื่อำงมือำในการสื่อำสาร แต่ำมีดนตำรีเป็น

สว่นประกอำบ จากการศึกษารวบรวมข้อำมูลเกีย่วกับวรรณกรรมเพลง

และการท่อำงเที่ยวเราสามารถใช้วรรณกรรมเพลงเป็นสื่อำ

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือำเป็นการส่งเสริมการท่อำงเทีย่วได้ เนือ่ำงจากเนือ้ำหา

สาระในบทเพลงได้สอำดแทรกประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตำขอำงคน 

ในสังคมและสถานที่ท่อำงเที่ยวตำ่าง ๆ ไว้ด้วย จากการศึกษาเนื้อำหา

และสถานทีท่่อำงเทีย่วทีป่รากฏในวรรณกรรมเพลงทีป่รากฏสถานที่

ในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อำการท่อำงเท่ียว พบท้ังหมด 76 บทเพลง 

ซึง่มชีอ่ำงทางการคน้หาจาก YouTube ไดแ้ก ่ผลการวจิยักำหนดเปน็ 

1. เนื้อำหาและสถานที่ท่อำงเที่ยวที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงที่

ปรากฏสถานที่ในจังหวัดนครสวรรค์ 2. สถานที่ท่อำงเที่ยวที่ปรากฏ

ในวรรณกรรมเพลงจังหวัดนครสวรรค์ ผลปรากฏดังนี้   

 1. เนื้อำหาและสถานท่ีท่อำงเท่ียวท่ีปรากฏในวรรณกรรม

เพลงที่ปรากฏสถานที่ในจังหวัดนครสวรรค์  

  ผลจากการวเิคราะหพ์บเนือ้ำหาขอำงเพลงทีส่ือ่ำอำอำกมา 

6 ด้าน ดังนี้  

  1.1 เนื้อำหาเกี่ยวกับความรัก การถ่ายทอำดอำารมณ์ 

ความรู้สึกตำ่าง ๆ  ขอำงความรักทั้งสุขสมหวัง หรือำทุกข์ใจ พบทั้งหมด 

32 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 41.03 เช่น เพลงจากเธอำที่บึงบอำระเพ็ด 

ดังข้อำความที่ปรากฏในเพลงว่า  

 “....เมื่อำก่อำนเราเคยรักกัน หวานมันพิลึกกึกกือำ หากแม้น

น้อำงมีรักใหม่ พี่คงช้ำใจร้อำงไห้ฮือำๆ น้อำงอำย่าจับปลาสอำงมือำ หากคน

เขาลือำที่รู้เมื่อำไหร่ พี่คงร้อำงไห้ไม่รู้จักพอำ จากเธอำท่ีบึงบอำระเพ็ด  

เมื่อำกลางเดือำนเจ็ดวันจันทร์ปีจอำ เจ้าตำัด พ้อำกลัวพี่หันเห คืนนั้น

สัญญาแม่ร้อำยเล่ห์ หากใครรวนเรให้จระเข้กัดตำาย...”   

(https://www.youtube.com/watch?v=a7kP-tuad9Q: 

อำอำนไลน์)

  จากเพลงข้างตำ้น เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความรัก

ทีไ่ม่สมหวัง ตำดัพ้อำถึงคำสญัญาเก่าทีม่ใีห้กัน โดยรำพงึรำพนัถงึสถานที่ 

เคยแสดงความรักตำ่อำกัน และเปรียบเทียบพฤตำิกรรมการจับสอำงมือำ

ที่เป็นวิถีชีวิตำขอำงชุมชนกับความรักขอำงหญิง สาวที่รักที่มีให้กับชาย

สอำงคนพร้อำมกัน 

  1.2 เนื้อำหาเกี่ยวกับความเชื่อำ การยอำมรับว่าสิ่งใด 

ส่ิงหนึ่ง เป็นความจริงหรือำเป็นส่ิงที่เราเชื่อำไม่จำเป็นว่า จะต้ำอำงเป็น

ความจริงที่ตำรงตำามหลักเหตำุผลหรือำหลักวิทยาศาสตำร์ใด ๆ พบ

ทั้งหมด 8 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 10.26 เช่น เพลงถิ่นงามสี่แคว 

ดังข้อำความที่ปรากฏในเพลงว่า  

 “...เดิมชื่อำพระบางเปลี่ยนอีำกครั้งเมือำงชอำนตำะวัน รวย

สายน้ำ ปิง วัง ยม น่าน นครสวรรค์เปรียบสานสืบมา สี่สายน้ำโผล่

เรียกปากน้ำโพสี่แควแลตำา ถิ่นไทยนี้มีล้ำค่าตำ้นเจ้าพระยาสายเลือำด

คนไทย แดนเทพอำุ้มสรงน้ำ

 ดินอำุดมทั่วพ้ืนพสุธา เจ้าพ่อำเจ้าแม่ปากน้ำโพสูงค่า 

กราบไหว้บูชาท่านอำวยพรให้ หลวงพ่อำศรีสวรรค์ท่านคอำยประทาน

พรให้ดังใจ...” 

 (https://www.youtube.com/watch?v=7ZdD7C1ocfI: 

อำอำนไลน์)

  จากเพลงข้างตำ้น เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นความเชื่อำ 

ในเรือ่ำงขอำงการเคารพบชูา กราบไหวข้อำพรจากส่ิงศกัดิสิ์ทธิท์ีเ่คารพ

นับถือำและได้รับส่ิงตำ่าง ๆ สมดั่งปรารถนา เช่น เจ้าพ่อำเจ้าแม่ 

ปากน้ำโพ และหลวงพ่อำศรีสวรรค์ หรือำ “พระพุทธศรีสวรรค์” ว่า 

เป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุำโบสถวัดนครสวรรค์ พระอำารามหลวง 

อำำเภอำเมือำง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มาแตำ่โบราณ ประดิษฐานอำยู่ใน

พระอำุโบสถหลังเก่าขอำงวัดนครสวรรค์

  1.3 เนื้อำหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตำ แนวทางในการดำเนิน

ชีวิตำขอำงคนในแต่ำละท้อำงถิ่น เช่น การทำมาหากิน การอำยู่อำาศัย  

การดำรงชีวิตำ พบทั้งหมด 9 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 11.54 เช่น 

เพลงขอำงดีเมือำงลาดยาว ดังข้อำความที่ปรากฏในเพลงว่า

 “หลวงพ่อำศักดิ์สิทธิ์ ผลผลิตำนาข้าว แห่เจ้างานประเพณี 

ส้มโอำรสดี หลากสีผ้าทอำ รำเฮอำะร้อำงเฮอำะ เชิญค่ะลาดยาวขอำงดีค่ะ 

รำเฮอำะร้อำงเฮอำะ เชิญค่ะลาดยาวขอำงดีค่ะ ลาดยาวสะอำาดสดใส 

อำำเภอำใหญ่มแีต่ำขอำงดี หนึง่ตำำบลผลิตำภัณฑ์หนึง่ดี ราชการประชาชน

ก็ดี พ่อำค้าแม่ขายรุ่งเรือำงดี การเกษตำรลาดยาวก็ดีลาดยาวเมือำงนี้ 

มีขอำงดีคนดี รำเฮอำะร้อำงเฮอำะ เชิญค่ะลาดยาวค่ะขอำงดีค่ะ...” 

(https://www.youtube.com/watch?v=VpUv9GOHug8: 

อำอำนไลน์)
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  จากเพลงข้างต้ำน เป็นเพลงทีแ่สดงให้เหน็ถึงความเป็นอำยู ่

การประกอำบอำาชีพขอำงคนในชุมชนลาดยาวที่ประกอำบอำาชีพทำนา 

ทำสวนส้มโอำ ทอำผ้า ค้าขาย มีการละเล่นร้อำงรำทำเพลง ซึ่งแสดง 

ให้เห็นถึงชีวิตำที่มีความสุข และมีหน่วยงานราชการที่ดี ช่วยส่งเสริม

สินค้าประจำตำำบลให้เป็นที่รู้จัก

  1.4 เนือ้ำหาเกีย่วกบัประเพณ ีสิง่ทีเ่ชือ่ำถอืำ และยดึเปน็

แนวปฏิบัตำิสืบตำ่อำกันมาในสังคมหน่ึง ๆ จนเป็นแบบแผน 

ขนบธรรมเนียม หรือำจารีตำประเพณี “ประเพณีแตำ่งงาน ประเพณี

การบวช” พบทั้งหมด 7 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 8.97 เช่น เพลง

เชิญเที่ยวนครสวรรค์ ดังข้อำความที่ปรากฏในเพลงว่า 

 “...เชิญมาพักผ่อำน จังหวัดนครสวรรค์มีดีเหมือำนกัน ฟัง

ฉนัจะพรรณนา เชน่บงึบอำระเพด็มเีขตำกวา้งใหญไ่กลตำา ไปชมฝงูนก

ฝูงปลา จระเข้ก็มาให้เห็น เชิญไปพักผ่อำนในเมือำงนครสวรรค์ 

งานตำรุษจีนนั้นลือำลั่นและช่างงามเด่น ปีหนึ่งครั้งเดียว...” 

(https://www.youtube.com/watch?v=A-XJy_-qI6I: อำอำนไลน)์

  จากเพลงขา้งตำน้ เปน็เพลงทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึประเพณี

ไหว้เจ้า แห่มังกร ตำรุษจีน ที่ปฏิบัตำิสืบตำ่อำกันมาในสังคมนครสวรรค์

จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัตำิ เป็นประเพณีท่ีชาวไทยเช้ือำสายจีนที่

อำาศัยอำยูใ่นจังหวดันครสวรรค์จดัข้ึนเปน็ประจำทุกปีในชว่งเทศกาล

ตำรุษจีนเพื่อำความเป็นสิริมงคล และได้ปฏิบัตำิสืบเน่ือำงมาจนถึง

ปัจจุบันเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขอำงชาวนครสวรรค์

  1.5 เนือ้ำหาเก่ียวกบัทรพัยากร สิง่ตำา่ง ๆ  (สิง่แวดลอ้ำม) 

ที่เกิดขึ้นเอำงตำามธรรมชาตำิ และมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

เชน่ บรรยากาศ ดนิ นำ้ ป�าไม ้ทุง่หญา้ สตัำวป์�า แรธ่าตำ ุพลงังาน และ

กำลังแรงงานมนุษย์ เป็นตำ้น พบทั้งหมด 20 บทเพลง คิดเป็น 

รอ้ำยละ 25.64 เชน่ เพลงนครสวรรคว์มิานแมน ดงัขอ้ำความทีป่รากฏ

ในเพลงว่า

 “...ชื่อำเมือำงสี่แคว งามแท้มีแห่มังกร นามบึงกระฉ่อำน

อำุทยานพักผ่อำนลือำเล่ือำง บึงบอำระเพ็ดท่ัวเขตำก้อำงนามงามเมือำง  

มีปลารสเด็ดลือำเรื่อำง มีศาลหลักเมือำงนำชัย หลวงพ่อำศรีสวรรค์นั้น

ท่านศักดิ์สิทธิ์ ผู้เมือำงสถิตำประดิษฐานคุ้มภัย...”

(https://www.youtube.com/watch?v=uK_jgI4t1w8: อำอำนไลน์)

  จากเพลงขา้งตำน้พบทรพัยากรแหลง่ทอ่ำงเทีย่ว คอืำ บงึ

บอำระเพ็ด ซึ่งเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

และมีแหล่งสถาปัตำยกรรมที่สวยงามยิ่งใหญ่

  1.6 เนื้อำหาเกี่ยวกับเหตำุการณ์และกิจกรรมพิเศษ 

เหตุำการณ์ตำ่าง ๆ กิจกรรมต่ำาง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ พบทั้งหมด  

11 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 14.10 เช่น นครสวรรค์พาสานเกมส์  

ดังข้อำความที่ปรากฏในเพลงว่า

 “...กีฬาจะพาสาน ให้เธอำได้พบเพื่อำนใหม่ ให้เธอำได้เจอำ

น้ำใจ กอำงเชียร์ข้างสนาม จะคอำยเตำิมเเรงพลัง ไม่ไปไหน Fair Play 

รู้เเพ้ รู้ชนะ รู้อำภัย นครสวรรค์พาสานเกมส์ มิตำรภาพ ยิ่งใหญ่กว่า

ชัยชนะ จงเชื่อำคำนั้น เส้นทางความฝัน เธอำจะมีฉัน เคียงข้างเสมอำ 

เธอำเอำงจะได้เห็น ว่าคู่เเข่งขัน เป็นเพียงภาพลวงตำา กีฬาจะพาสาน 

ให้เธอำได้พบเพื่อำนใหม่ ให้เธอำได้เจอำน้ำใจ...” 

(https://www.youtube.com/watch?v=qoFIWA-zeBk: 

อำอำนไลน์)

  จากเพลงข้างตำ้น เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม

กีฬานักเรียนอำงค์กรปกครอำงส่วนท้อำงถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับ 

ภาคเหนอืำ ครัง้ที ่38  ระหวา่งวนัที ่16-25 ตำลุาคม 2563 โดยจงัหวดั

นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 

 2. สถานทีท่อ่ำงเทีย่งทีป่รากฏในเพลงจังหวดันครสวรรค์

พบทั้งหมด 59 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 75.64 ผลการวิเคราะห์

ประเภทขอำงการท่อำงเที่ยว 7 ประเภท ดังนี้ดังนี้

  2.1 สถานทีท่อ่ำงเทีย่วทางธรรมชาตำ ิแหลง่ทอ่ำงเทีย่ว

ที่มีทรัพยากรธรรมชาตำิเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่อำงเที่ยวมาเยือำน ซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาตำิเหล่าน้ีอำาจจะเป็นความงดงามตำามสภาพ

ธรรมชาตำิ ความแปลกตำาขอำงสภาพธรรมชาตำิ สัณฐานที่สำคัญทาง

ธรณีวิทยาและภูมิศาสตำร์ อำันเป็นเอำกลักษณ์หรือำเป็นสัญลักษณ์  

ขอำงท้อำงถิ่นนั้น ๆ  พบทั้งหมด 8 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 10.26 เช่น 

เพลงจากเธอำที่บรรพตำ ดังข้อำความที่ปรากฏในเพลงว่า  

 “…จากเธอำยังเพ้อำอำาวรณ์ไม่ลืมความหลังครั้งก่อำนเมื่อำ

ตำอำนงานวดับ้านเรายงัไมล่ืม ไม่ลมืสาวเจ้าจากนางที่หาดเสลา พี่เอำง

ยงัเศรา้โศกสนับ้านหวัดง หมืน่ธำรงนอ้ำงคงจะเหงา นอ้ำงคดิถงึพีห่รอืำ

เปล่า พี่เอำงยังเฝ้าใฝ�ฝันไม่ลืมบรรพตำจังหวัดนครสวรรค์…” 

(https://www.youtube.com/watch?v=wloGUGf_lbU: 

อำอำนไลน์)

  เนื้อำเพลงข้างตำ้นมีการกล่าวถึง หาดเสลา หาดเสลานี้

มีลักษณะเป็นหาดทรายริมแม่น้ำปิง ขอำงหมู่บ้านหาดเสลา ตำำบล

เขาดิน อำำเภอำเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งหลังจากชาวบ้าน 

ในพืน้ที ่ร่วมแรงใจกนัพฒันาพืน้ทีต่ำรงนี ้ให้กลายเป็นสถานทีท่่อำงเทีย่ว 

แห่งใหม่ โดยมีการปรับหน้าดินริมแม่น้ำปิงและเปิดเป็นสถานท่ี 

ท่อำงเที่ยวเพื่อำพักผ่อำนหย่อำนใจ                       

  2.2 สถานทีท่อ่ำงเทีย่วเชงิศาสนา แหลง่ทอ่ำงเทีย่วทีม่ี

ความสำคญัทางศาสนา มปีระวตัำคิวามเปน็มาทีบ่อำกถงึเรือ่ำงราวขอำง

ที่น้ัน ๆ เพื่อำชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่อำงเที่ยว ได้ความรู ้

มีความเข้าใจต่ำอำประวัตำิเรื่อำงราวความสำคัญทางศาสนา ในท้อำงถิ่น

พื้นฐานขอำงความรับผิดชอำบและมีจิตำสำนึกต่ำอำการรักษามรดกทาง

ศาสนาและคุณค่าขอำงสภาพแวดล้อำม เชน่ วดั โบสถ์ มสัยิด พระเกจิ 

พบทั้งหมด 22 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 27.85 เช่น เพลงเรารัก

หนอำงบัว ดังข้อำความที่ปรากฏในเพลงว่า 

 “....เรารักกันหนอำงบัวไปทั่วทั้งอำำเภอำ เขาดีเสมอำเมื่อำไป

ไดเ้จอำทกุบา้น พดูจาไพเราะ เหมือำนนำ้ทีเ่ซาะลำธาร มหีลวงพอ่ำเดมิ

เสริมท่าน เขาพระตำระหง่านนั้นไง เรารักหนอำงบัวไปทั่วทุกตำำบล 
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รักประชาชนที่อำยู่ตำำบลห้วยใหญ่ ห้วยรวมก็มีตำรีโสภีไฉไล....” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Zw8lP2cp7co: 

อำอำนไลน์)

  เนื้อำเพลงข้างตำ้นมีการกล่าวถึงหลวงพ่อำเดิม พระเกจิ

ผู้มีชื่อำเสียงโด่งดังรูปหนึ่งขอำงวัดหนอำงโพ จ.นครสวรรค์ ได้รับ 

การยกย่อำงให้เป็น “เทพเจ้าแห่งเมือำงสี่แคว” ที่เคารพศรัทธาขอำง

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์

หลวงพอ่ำเดมิ วดัหนอำงโพ โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้มาเพือ่ำใหเ้ปน็

สถานที่สำหรับเผยแพร่คุณงามความดีขอำงหลวงพ่อำเดิม ซ่ึงด้านใน

อำาคาร จะแบ่งอำอำกเป็น 2 ชั้น ด้านบนจะประดิษฐานพระพุทธรูป 

ส่วนด้านล่างจะเป็นห้อำงจัดแสดงเรื่อำงราวต่ำาง ๆ ขอำงหลวงพ่อำเดิม 

และขา้วขอำงเครือ่ำงใชใ้นครัง้สมยัโบราณ ซึง่การจดัแสดงนทิรรศการ

นั้นจะแบ่งเป็น 4 ห้อำงหลัก ๆ คือำ ห้อำงมาตำุภูมิบ้านหนอำงโพ ห้อำง

พุทธสโร หลวงพ่อำเดิม ห้อำงเพิ่มพูนศรัทธา และห้อำงกถาคัมภีร์ เพื่อำ

ให้ประชาชน นักท่อำงเที่ยวได้เที่ยวชมหลังจากนมัสการหลวงพ่อำ

  2.3 สถานทีท่่อำงเทีย่วทางประวัตำศิาสตำร์ แหล่งท่อำงเทีย่ว 

ที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัตำิศาสตำร์ โบราณคดี รวมถึง

สถานที่หรือำอำาคารสิ่งก่อำสร้างที่มีอำายุเก่าแก่หรือำเคยมีเหตำุการณ์

สำคัญเกิดขึ้นในประวัตำิศาสตำร์ พบท้ังหมด 9 บทเพลง คิดเป็น 

ร้อำยละ 11.54 เช่นที่ปรากฏในเพลงชวนน้อำงเที่ยวตำาคลี ว่า  

 “…หากน้อำงคนดีมาเท่ียวตำาคลีอำีกสักครั้งจะพาน้อำง 

ชมเที่ยววังพญามังกรท่ียิ่งใหญ่อำยู่บ้านจันเสนเมือำงโบราณ ตำำนาน

ขอำงไทย หากว่าน้อำงสุขใจ มาอำยู่เลยก็ได้ บ้านพี่ตำาคลี....” 

(https://www.youtube.com/watch?v=mhZlbi1FBuo: 

อำอำนไลน์)

  เนื้อำเพลงกล่าวถึงเมือำงจันเสน เป็นชุมชนไทยโบราณ

ที่เกิดขึ้นริมทางรถไฟในอำำเภอำตำาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีอำายุ

ยาวนานไม่ตำ่ำกว่า 2,000 ปี เมือำงจันเสนเป็นสถานท่ีที่เคยเจริญ

รุง่เรอืำงในยคุสมยักอ่ำนประวตัำศิาสตำร ์หรอืำในชว่งยคุโลหะตำอำนปลาย

ตำ่อำเนื่อำงมาจนถึงสมัยทวารวดีตำอำนตำ้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง 

นอำกจากนีเ้มอืำงจนัเสนยงัเปน็เสน้ทางการคา้ขายทีส่ำคญัในลุม่แมน่ำ้

ลพบุรี-ป�าสัก จนเปรียบเหมือำนเป็นวังขอำงพญามังกร ที่เป็น

สัญลักษณ์ขอำงจังหวัดนครสวรรค์เช่ือำมโยงศาสนาและความเป็นอำยู่

ขอำงประชากรด้วยภูมิปัญญาต่ำาง ๆ และปัจจุบันได้มีพิพิธภัณฑ์ 

จันเสน ที่ตำั้งอำยู่ในวัดจันเสน ที่สร้างขึ้นมาเพื่อำเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ทางโบราณคดี การจัดแสดงประวัตำคิวามเป็นมาขอำง “เมือำงจันเสน” 

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการขอำงชุมชนในลุ่มแม่น้ำลพบุรี-ป�าสัก  

ซึ่งอำธิบายถึงชีวิตำความเป็นอำยู่ในยุคตำ่าง ๆ รวมถึงโบราณวัตำถุ  

เครื่อำงประดับที่ขุดพบเป็นจำนวนมาก อำาทิ โครงกระดูกมนุษย์  

แม่พิมพ์ขวานสำริด เครื่อำงประดับร่างกาย รูปปั�นตำ่าง ๆ ฯลฯ 

นอำกจากนี้การเข้าเยี่ยมชม ชุมชนจัดให้มี “ยุวมัคคุเทศก์” เยาวชน

ตำวัน้อำย ๆ  จากโรงเรยีนวดัจนัเสน ทีค่อำยให้ข้อำมลูแก่ผูม้าเข้าเยีย่มชม 

โดยทุกคนผ่านการอำบรมเรียนรู้เรื่อำงราวขอำงชุมชน ประวัติำศาสตำร์ 

และโบราณคดีในท้อำงถิ่น รวมไปถึงมี “ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช” 

เพื่อำเป็นการเฉลิมพระเกียรตำิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอำดุลยเดช เนื่อำงในโอำกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 80 พรรษาที่ผ่านมา โดยจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับ            

เป็นแหล่งรวบรวม อำนุรักษ์ ถ่ายทอำด สืบสานและใช้ประโยชน์ 

อำงค์ความรู้มรดกปัญญาทางวัฒนธรรม (มตำิชนอำอำนไลน์: อำอำนไลน์)

  2.4 สถานที่ ท่อำงเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณี เป็นการท่อำงเที่ยวเพื่อำชมและร่วมงานประเพณีตำ่าง ๆ ที่

ชาวบา้นทอ้ำงถิน่นัน้ ๆ  จดัขึน้เปน็ประจำ เพือ่ำให้เกดิความเพลดิเพลนิ 

เกิดความทรงจำและประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งเพื่อำเรียนรู้ศิลป

วัฒนธรรมท้อำงถิ่น พบทั้งหมด 19 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 24.36 

เช่น เพลงขอำงดีสี่แคว ว่า 

 “เที่ยวเมือำงส่ีแควชมแห่มังกร เชิญแม่งามงอำนพักผ่อำน 

บึงบอำระเพ็ด เชิญท่อำงเที่ยวไทยมาชมบึงใหญ่ที่สวยสะเด็ดมาเที่ยว

บึงบอำระเพ็ดชมปลารสเด็ดเมือำงปากน้ำโพ…” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Rx-ixqbdN8o: อำอำนไลน์)

  งานแห่มังกรเมือำงปากน้ำโพหรือำประเพณีแห่เจ้าพ่อำ

เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลตำรุษจีน

เพื่อำความเป็นสิริมงคล และได้ปฏิบัตำิสืบเนื่อำงมาจนถึงปัจจุบัน เป็น

ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขอำงชาวไทยเชื้อำสายจีน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อำ

แสดงความกตำัญญููโดยมีการเชิดชูและนำเจ้าพ่อำเจ้าแม่ในศาลเจ้า 

อำอำกมาร่วมขบวนแห่ไปตำามถนนเมือำงนครสวรรค์ รวมไปถึงการที่

มังกรแห่เข้าร้านค้าตำ่าง ๆ เป็นการแสดงความขอำบคุณเทพเจ้า  

ที่เกี่ยวกับงานประเพณี เพื่อำให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความเจริญ

กา้วหน้า ในด้านการคา้ การเคารพกราบไหว ้อำกีทัง้ยงัเปรยีบเสมอืำน

เทพเจ้าได้มาให้พรตำามสถานที่ ร้านค้าตำ่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งทำมา

หากินขอำงชาวเมือำง รวมไปถึงคนที่เฝ้าดูขบวนแห่ โดยในพิธีแห่จะมี 

2 รอำบ คือำ รอำบกลางคืนในวันชิวซา และรอำบกลางวันในวันชิวสี่  

โดยในขบวนแห่รอำบเมือำงนั้นจะประกอำบด้วย ขบวนแห่มังกรทอำง 

ขบวนแห่เจ้าพ่อำ-เจ้าแม่ วงล่อำโก�ว สิงโตำ เอำ็งกอำ เป็นตำ้น

  2.5 สถานที่ท่อำงเที่ยวนันทนาการ แหล่งท่อำงเที่ยว 

ทีม่นุษย์สร้างขึน้ เพือ่ำการพักผ่อำนและทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ 

ให้ความสนุกสนานรื่นรมย์ บันเทิง และการศึกษาหาความรู้ พบ

ทั้งหมด 26 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 33.33 เช่นที่ปรากฏในเพลง  

ไม่ลืมนครสวรรค์ ว่า 

 “นครสวรรค์ชื่อำนั้นช่างเหมือำนมีมนต์ำ แม้ใครได้ไปยล 

ทุกคนจะสุขอำุรา บึงบอำระเพ็ดสวยเด็ดสะพานเดชา เขากบเท่ียว

เพลินตำา ใครมาไม่มีหมอำงหม่น สายลมพัดผ่านเที่ยวอำุทยานสวรรค์ 

มีแมกไม้หลายพันธุ์จอำมขวัญไปไหน…” 

(https://www.youtube.com/watch?v=4RbGjZANee0: 

อำอำนไลน์)
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  จากบทเพลงขา้งตำน้มกีารกลา่วถงึบงึบอำระเพด็ ซึง่เป็น

สถานทีท่ีม่ธีรรมชาตำสิวยงาม และมคีวามหลากหลายทางทรพัยากร

ชีวภาพที่โดดเด่นเป็นที่ดึงดูดความสนใจขอำงสาธารณชนและ 

นักท่อำงเที่ยว นอำกจากน้ียังมีการกล่าวถึงสะพานเดชาที่เป็น 

แหล่งท่อำงเที่ยวที่นักท่อำงเที่ยวชอำบแวะมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

รวมไปถึงอำุทยานนครสวรรค์ ที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 

ขอำงจังหวัด จุดเด่นที่มอำงเห็นมาแตำ่ไกล คือำ มังกรสวรรค์ขนาดใหญ ่

ที่ตำั้งตำระหง่านอำยู่ตำรงกลางเป็นอำีกหน่ึงท่ีท่ีได้รับความนิยมขอำง 

นักท่อำงเที่ยว

  2.6 สถานทีท่่อำงเทีย่วศิลปวทิยาการ แหล่งทอ่ำงเทีย่ว 

ทีม่นษุยส์รา้งขึน้หรอืำกจิกรรมทีส่ามารถตำอำบสนอำงความสนใจพเิศษ

ขอำงนักท่อำงเที่ยว มีรูปแบบขอำงการท่อำงเที่ยวที่ชัดเจน เป็นรูปแบบ

การท่อำงเทีย่วแบบใหม่ทีเ่กิดขึน้ และสามารถเพิม่เติำมได้อำกีมากมาย

ตำามความนิยมขอำงคนในแต่ำละยุคสมัย พบทั้งหมด 18 บทเพลง  

คิดเป็นร้อำยละ 23.08 เช่นที่ปรากฏในเพลงนครสวรรค์ ว่า

 “ถิ่นใดไหนผ่านเปรียบสถานนครสวรรค์บนดินสุขใด

อำาจิณแหล่งทรัพย์สินมากมีสี่แควพบกันจากลำธาร ปิง วัง ยม น่าน 

พอำดีแหล่งรวมนารีพระสุธีกำเนิดเจ้าพระยาโอ้ำบึงบอำระเพ็ดงาม

ทิวทัศน์ชวนมอำง…” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Od3McPy2AQw: 

อำอำนไลน์)

  เนื้อำเพลงข้างต้ำนกล่าวถึงบึงบอำระเพ็ด ซ่ึงจัดเป็นบึง

ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และมีแหล่ง

สถาปัตำยกรรมทีส่วยงามยิง่ใหญ่ คอืำ “อำาคารจดัแสดงพนัธุป์ลาน้ำจดื 

หรอืำอำาคารแสดงพนัธุส์ตัำวน์ำ้บงึบอำระเพด็เฉลมิพระเกยีรตำ”ิ ภายใน

มปีลานำ้จดืทีจ่ดัแสดงภายในอำโุมงคป์ลาขนาดใหญ่ ทีท่อำดยาวมปีลา

มากกว่า 50 ชนิด ปลาน้ำจืดเกือำบทุกชนิดได้ถูกนำมารวมกันไว้ที่นี่ 

เพือ่ำศกึษาวจิยัและจดัแสดงให้กบัคนทัว่ไปได้ศกึษา และดูเพ่ือำความ

เพลิดเพลิน   

  2.7 สถานที่ท่อำงเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่อำงเที่ยว 

ที่มีลักษณะทางธรรมชาตำิที่เป็นเอำกลักษณ์เฉพาะท้อำงถิ่น โดยอำาจมี

เรือ่ำงราวทางวฒันธรรมทีเ่กีย่วเนือ่ำงกบัระบบนเิวศทีเ่กีย่วขอ้ำงโดยการ

จัดการการท่อำงเที่ยวในแหล่งน้ัน จะตำ้อำงมีกระบวนการเรียนรู้ 

ร่วมกันขอำงผู้ที่เกี่ยวข้อำงมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ 

เกี่ยวกับระบบนิเวศน้ัน มีการจัดการสิ่งแวดล้อำมและการท่อำงเที่ยว

อำยา่งมสีว่นรว่มขอำงทอ้ำงถิน่ เพือ่ำมุง่เนน้ใหเ้กดิจติำสำนกึตำอ่ำการรกัษา

ระบบนิเวศอำย่างยั่งยืน พบทั้งหมด 13 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 

16.67 เช่นที่ปรากฏในบทเพลง นครสวรรค์บ้านเรา ว่า

 “…มีปิง วัง ยม น่าน ไหลรวมผ่านเรียกขานสี่แคว มาไหว้

เจ้าพ่อำเจ้าแม่เมอืำงสีแ่คว ปากนำ้โพนีช้มแห่มงักรนครสวรรค์กนัทกุปี 

เดินเที่ยวดูมอำงภาพนี้ นั่งที่ริมเจ้าพระยา” 

(https://www.youtube.com/watch?v=pvtz2z_uIKc: อำอำนไลน์) 

  เนือ้ำเพลงขา้งตำน้กลา่วถงึแมน่ำ้เจา้พระยาซึง่เปน็แมน่ำ้

สายใหญ่ในภาคกลางที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำสำคัญ 4 สาย คือำ ปิง วัง 

ยม และนา่น ทีไ่หลมาจากภาคเหนอืำมาบรรจบกนัทีต่ำำบลปากนำ้โพ 

อำำเภอำเมือำง จังหวัดนครสวรรค์ ถือำเป็นตำ้นกำเนิดขอำงแม่น้ำ

เจ้าพระยา ที่ใช้สำหรับนั่งล่อำงแพชมวิถีชีวิตำ ชุมชน และระบบนิเวศ

ซึ่งถือำว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตำิที่อุำดมสมบูรณ์เนื่อำงจากเป็น

ที่อำยู่อำาศัยขอำงสัตำว์น้ำจืดและพืชน้ำหลายชนิด 

 นอำกจากนีย้งัมเีพลงทีไ่มป่รากฏสถานทีท่อ่ำงเทีย่ว เนือ้ำหา

ไม่ปรากฏสถานที่ในจังหวัดนครสวรรค์ เพียงแค่กล่าวถึงจังหวัด

นครสวรรค์ พบทั้งหมด 19 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 24.36 เช่นที่

ปรากฏในเพลง รักเก่านครสวรรค์ ว่า 

 “แลว้ใครเหลา่ลมืลืมรักกอ่ำน สญัญาไมพ่รากจากจรทีว่อำน

วอำนรักอำยู่ทุกวัน พลอำดรักตำะวันรอำนรอำน ข้างขอำนเราเคยเคียงกัน 

สจัจาว่ารกัคงมัน่นครสวรรค์บา้นเกา่พีจ่ำบา้นเกดิไดไ้หม บอำกเอำาไว้

กันลืมบ้านเรา..”

 เนื้อำเพลงข้างตำ้นกล่าวถึงความรักครั้งเก่าที่เกิดขึ้นที่ 

จังหวัดนครสวรรค์ แตำ่ไม่ปรากฏสถานที่ที่เจาะจงลงไปในพื้นที่

จังหวัดนครสวรรค์

สรุป	และอภิปรายผล
 การศึกษาเนื้อำหาและสถานที่ท่อำงเที่ยวที่ปรากฏใน

วรรณกรรมเพลงที่ปรากฏสถานที่ท่อำงเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค ์

มีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษาเนื้อำหาขอำงบทเพลงและสถานท่ีท่อำงเท่ียว

ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลง โดยพิจารณาจากวรรณกรรมเพลง 

ที่มีเนื้อำหากล่าวถึงจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 76 เพลง ผลการวิจัย

พบว่า 

 1. เนื้อำหาขอำงบทเพลงสถานที่ท่อำงเที่ยวที่ปรากฏใน

วรรณกรรมเพลง ผลจากการวิเคราะห์พบเนื้อำหาขอำงเพลงท่ีสื่อำ 

อำอำกมา 6 ด้าน ดังนี้ 

  1.1 เนื้อำหาเกี่ยวกับความรัก การถ่ายทอำดอำารมณ์ 

ความรู้สึกตำ่าง ๆ  ขอำงความรักทั้งสุขสมหวัง หรือำทุกข์ใจ พบทั้งหมด 

32 บทเพลง ได้แก่ จากเธอำที่บึงบอำระเพ็ด, หนุ่มนครสวรรค์ 

รักสาวชัยนาท, สาวปากน้ำโพ, ช้ำรักจากปากน้ำโพ, แบกรักจาก

ปากน้ำโพ, คอำยพี่ที่หนอำงโพ, คอำยพี่ที่ตำากฟ้า, รอำรักที่ตำากฟ้า,  

พบรักที่ตำากฟ้า, รักสาวตำาคลี, คะนึงบอำนนครสวรรค์, รักสาว

นครสวรรค์, คอำยพีท่ีต่ำาคลี, จากเธอำทีบ่รรพตำ, ซากุระบานทีพ่รหมนิมติำ, 

พบรกัทีต่ำากฟา้, สาวนครสวรรค์, หนุม่ท่าตำะโก, หนุม่อุำทยั สาวตำาคลี, 

เจ้าพระยา, นครสวรรค์ฉันรักเธอำ, ณ อำุทยานสวรรค์, สวรรค์เป็น

ขอำงเรา, สวรรค์ยังรอำเธอำ, หนุ่มนครสวรรค์รอำรัก, เข็ดรักจาก

เจ้าพระยา, พบรักที่ปากน้ำโพ, คอำยรักสาวนครสวรรค์, หนุ่มนคร

วอำนแฟน, รักเก่านครสวรรค์, ไม่ลืมตำาคลีและนครสวรรค์ คิดเป็น

ร้อำยละ 41.03   
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  1.2  เนือ้ำหาเก่ียวกบัทรพัยากร สิง่ตำา่ง ๆ  (สิง่แวดลอ้ำม) 

ที่เกิดขึ้นเอำงตำามธรรมชาตำิ และมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

เชน่ บรรยากาศ ดนิ นำ้ ป�าไม ้ทุง่หญา้ สตัำวป์�า แรธ่าตำ ุพลงังาน และ

กำลังแรงงานมนุษย์ เป็นตำ้น พบท้ังหมด 20 บทเพลง ได้แก่ 

นครสวรรค,์ นครสวรรค ์กม็าสคิะ, กอำดแมว่งก,์ ขอำงดสีีแ่คว, ตำาคล,ี 

นครสวรรค์, นครสวรรค์ท่ีรัก, นครสวรรค์บ้านเรา, นครสวรรค์ 

วิมานแมน, นี่คือำปากน้ำโพ, ลำนำแม่เปิน, สวนรุกขชาตำิไพศาลี,  

เพชรแห่งสวรรค์, เวลคัมทูนครสวรรค์, เสน่ห์ชุมแสง, เชิญเที่ยว

นครสวรรค์, เรารักหนอำงบัว, Nakhonsawan, อำุทยานสวรรค์ และ

ไม่ลืมนครสวรรค์ คิดเป็นร้อำยละ 25.64  

  1.3 เนื้อำหาเกี่ยวกับเหตำุการณ์และกิจกรรมพิเศษ 

เหตุำการณ์ตำ่าง ๆ กิจกรรมต่ำาง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ พบทั้งหมด  

11 บทเพลง ได้แก่ ตำักบาตำรนครสวรรค์, นครสวรรค์พาสานเกม, 

นางงามนครสวรรค์ (จากฟากฟ้าสู่นางสาวไทย), ปากน้ำโพ, สวรรค์

อำยู่ตำรงนี้, จากพระบางถึงนครสวรรค์, สวรรค์สวยเราช่วยกัน,  

มาร์ชนครสวรรค์, แหล่วดัเกรียงไกรเหนือำ, วดัไทรในฝัน, แหล่ประวัตำิ

หลวงปู�พัฒน์ คิดเป็นร้อำยละ 14.10

  1.4 เนื้อำหาเกี่ยวกับความเชื่อำ การยอำมรับว่าสิ่งใด 

สิ่งหนึ่ง เป็นความจริงหรือำเป็นสิ่งท่ีเราเชื่อำไม่จำเป็นว่า จะต้ำอำงเป็น

ความจริง ที่ตำรงตำามหลักเหตุำผลหรือำหลักวิทยาศาสตำร์ใด ๆ เช่น 

ความเชือ่ำในเร่ือำงขอำงการเคารพบูชา กราบไหว้ขอำพรจากสิง่ศักดิสิ์ทธิ์

ที่เคารพนับถือำและได้รับสิ่งต่ำาง ๆ สมดั่งปรารถนา พบทั้งหมด  

8 บทเพลง ได้แก่ เมือำงขอำงเรา, คอำนหวัน, ชวนน้อำงเที่ยวตำาคลี,  

ถิน่งามสีแ่คว, นครสวรรค์วมิานแมน, อำทุยานสวรรค์, ไม่ลมืนครสวรรค์ 

และไม่ลืมตำาคลี คิดเป็นร้อำยละ 10.26 

  1.5 เนือ้ำหาเก่ียวกับวิถชีีวติำ แนวทางในการดำเนินชวีติำ 

ขอำงคนในแต่ำละท้อำงถิน่ เชน่ การทำมาหากิน การอำยูอ่ำาศัย การดำรง

ชีวิตำพบทั้งหมด 9 บทเพลง ได้แก่ สาวสวยตำาคลี, รำวงนครสวรรค์, 

ช้าเจ้าโลม, ขอำงดีเมือำงลาดยาว, ชวนน้อำงเท่ียวตำาคลี, ฝากใจไว้

ปากน้ำโพ, สัญญาตำาคลี, สายน้ำแห่งชีวิตำ และมนต์ำเมือำงส่ีแคว  

คิดเป็นร้อำยละ 11.54

  1.6 เนื้อำหาเกี่ยวกับประเพณี สิ่งที่เชื่อำถือำ และ 

ยึดเป็นแนวปฏิบัตำิสืบตำ่อำกันมาในสังคมหน่ึง ๆ จนเป็นแบบแผน 

ขนบธรรมเนียม หรือำจารีตำประเพณี “ประเพณีแตำ่งงาน ประเพณี

การบวช” พบทั้งหมด 7 บทเพลง ได้แก่ นครสวรรค์, นครสวรรค์  

ก็มาสิคะ, ชวนเที่ยวนครสวรรค์, นครสวรรค์บ้านเรา, เชิญเที่ยว

นครสวรรค,์ อำทุยานสวรรค ์และมนตำเ์มอืำงสีแ่คว คดิเปน็รอ้ำยละ 8.97

 2. วรรณกรรมเพลงทีป่รากฏสถานทีท่อ่ำงเทีย่วในจงัหวดั

นครสวรรค์ พบทั้งหมด 59 บทเพลง คิดเป็นร้อำยละ 75.64 สามารถ

วิเคราะห์ประเภทขอำงการท่อำงเที่ยว 7 ประเภท ดังนี้

  2.1 สถานทีท่อ่ำงเทีย่วทางธรรมชาตำ ิแหลง่ทอ่ำงเทีย่ว

ที่มีทรัพยากรธรรมชาติำเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่อำงเที่ยวมาเยือำน  

ซึ่งทรัพยากรธรรมชาตำิเหล่านี้อำาจจะเป็นความงดงามตำามสภาพ

ธรรมชาตำิ ความแปลกตำาขอำงสภาพธรรมชาตำิ สัณฐานที่สำคัญ 

ทางธรณีวทิยาและภูมศิาสตำร์ อำนัเป็นเอำกลักษณ์หรือำเป็นสัญลักษณ์

ขอำงท้อำงถิ่นนั้น ๆ พบทั้งหมด 8 บทเพลง ได้แก่ นครสวรรค์ ก็มา

สิคะ, เมือำงขอำงเรา, คอำนหวัน, จากเธอำที่บรรพตำ, นี่คือำปากน้ำโพ,  

ลำนำแม่เปิน, สวนรุกขชาตำิไพศาลี และวัดไทรในฝัน คิดเป็น 

ร้อำยละ 10.26 

  2.2 สถานที่ท่อำงเที่ยวเชิงศาสนา แหล่งท่อำงเที่ยว 

ที่มีความสำคัญทางศาสนา มีประวัตำิความเป็นมาที่บอำกถึงเรื่อำงราว

ขอำงทีน่ัน้ ๆ  เพือ่ำชืน่ชมและเพลดิเพลินในสถานทีท่่อำงเทีย่ว ได้ความรู้ 

มีความเข้าใจต่ำอำประวัตำิเรื่อำงราวความสำคัญทางศาสนาในท้อำงถิ่น

พื้นฐานขอำงความรับผิดชอำบและมีจิตำสำนึกตำ่อำการรักษามรดก 

ทางศาสนาและคุณค่าขอำงสภาพแวดล้อำม เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด  

พระเกจิ พบทั้งหมด 22 บทเพลง ได้แก่ ช้ำรักจากปากน้ำโพ,  

คอำยพี่ที่หนอำงโพ, คอำยพี่ที่ตำากฟ้า, นครสวรรค์, ขอำงดีสี่แคว, ขอำงดี

เมือำงลาดยาว, ชวนน้อำงเที่ยวตำาคลี, ซากุระบานที่พรหมนิมิตำ,  

ถิ่นงามสี่แคว, นครสวรรค์วิมานแมน, นี่คือำปากน้ำโพ, พบรักที่

ตำากฟ้า, หนุม่อุำทยั สาวตำาคลี, เชญิเทีย่วนครสวรรค์, เรารักหนอำงบัว, 

เจ้าพระยา, อำุทยานสวรรค์, แหล่วัดเกรียงไกรเหนือำ, วัดไทรในฝัน, 

ไมลื่มนครสวรรค์, ไม่ลืมตำาคลี และแหล่ประวัตำหิลวงปู�พฒัน์ คดิเป็น

ร้อำยละ 27.85 

  2.3 สถานที่ท่อำงเที่ยวทางประวัตำิศาสตำร์ แหล่ง 

ท่อำงเที่ยวที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัตำิศาสตำร์ โบราณคดี 

รวมถึงสถานที่หรือำอำาคารส่ิงก่อำสร้างที่มีอำายุเก่าแก่หรือำเคยมี

เหตำุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประวัตำิศาสตำร์ พบทั้งหมด 9 ได้แก่  

คอำนหวัน, ชวนน้อำงเที่ยวตำาคลี, นี่คือำปากน้ำโพ, เสน่ห์ชุมแสง,  

จากพระบางถงึนครสวรรค,์ สวรรคส์วยเราชว่ยกนั, มารช์นครสวรรค,์ 

แหล่วัดเกรียงไกรเหนือำ และวัดไทรในฝัน คิดเป็นร้อำยละ 11.54 

  2.4 สถานทีท่่อำงเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรมและประเพณี 

การท่อำงเที่ยวเพื่อำชมและร่วมงานประเพณีตำ่างๆ ที่ชาวบ้านท้อำงถิ่น

นัน้ ๆ  จดัขึน้เป็นประจำ เพือ่ำให้เกดิความเพลดิเพลิน เกดิความทรงจำ 

และประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งเพื่อำเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้อำงถิ่น  

พบทั้งหมด 19 บทเพลง ได้แก่ หนุ่มนครสวรรค์รักสาวชัยนาท,  

คอำยพี่ที่หนอำงโพ, คอำยพี่ที่ตำากฟ้า, นครสวรรค์, นครสวรรค์ ก็มา

สิคะ, รำวงนครสวรรค์, ช้าเจ้าโลม (ขอำงเขาทอำง นครสวรรค์),  

พบรักที่ตำากฟ้า, ชวนเที่ยวนครสวรรค์, กอำดแม่วงก์, คอำนหวัน,  

ถิน่งามสีแ่คว, นครสวรรค์ทีร่กั, นครสวรรค์บา้นเรา, มนต์ำเมอืำงสีแ่คว, 

สญัญาตำาคล,ี สาวนครสวรรค,์ เชญิเทีย่วนครสวรรค ์และสวรรคส์วย

เราช่วยกัน คิดเป็นร้อำยละ 24.36 

  2.5 สถานที่ท่อำงเที่ยวนันทนาการ แหล่งท่อำงเที่ยว 

ทีม่นุษย์สร้างขึน้ เพือ่ำการพักผ่อำนและทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ 

ให้ความสนุกสนาน รื่นรมย์ บันเทิง และการศึกษาหาความรู้  
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พบทั้งหมด 26 บทเพลง ได้แก่ จากเธอำที่บึงบอำระเพ็ด, นครสวรรค์, 

นครสวรรค์ ก็มาสิคะ, นครสวรรค์พาสานเกม, ขอำงดีสี่แคว, ขอำงดี

เมือำงลาดยาว, คอำยพี่ท่ีตำาคลี, ชวนน้อำงเท่ียวตำาคลี, ถิ่นงามส่ีแคว, 

นครสวรรค์, นครสวรรค์บ้านเรา, นครสวรรค์วิมานแมน, นี่คือำ 

ปากน้ำโพ, ฝากใจไว้ปากน้ำโพ, สาวนครสวรรค์, หนุ่มท่าตำะโก,  

เพชรแห่งสวรรค์, เวลคัมทูนครสวรรค์, เชิญเที่ยวนครสวรรค์,  

Nakhonsawan, ณ อำุทยานสวรรค์, อำุทยานสวรรค์, วัดไทรในฝัน, 

มนต์ำเมือำงสี่แคว, ไม่ลืมนครสวรรค์ และไม่ลืมตำาคลี คิดเป็น 

ร้อำยละ 33.33 

  2.6  สถานทีท่่อำงเทีย่วศิลปวทิยาการ แหล่งทอ่ำงเทีย่ว 

หรอืำกจิกรรมทีส่ามารถตำอำบสนอำงความสนใจพิเศษขอำงนกัทอ่ำงเทีย่ว 

มีรูปแบบขอำงการท่อำงเท่ียวท่ีชัดเจน เป็นรูปแบบการท่อำงเที่ยว 

แบบใหมท่ีเ่กดิขึน้ และสามารถเพิม่เตำมิไดอ้ำกีมากมายตำามความนยิม

ขอำงคนในแต่ำละยุคสมัย พบท้ังหมด 18 บทเพลง ได้แก่ จากเธอำ 

ที่บึงบอำระเพ็ด, นครสวรรค์, นครสวรรค์ ก็มาสิคะ, ขอำงดีสี่แคว,  

คอำนหวัน, ถิ่นงามส่ีแคว, นครสวรรค์, นครสวรรค์บ้านเรา, 

นครสวรรค์วิมานแมน, สาวนครสวรรค์, หนุ่มท่าตำะโก, เพชรแห่ง

สวรรค์, เชิญเที่ยวนครสวรรค์, Nakhonsawan, อำุทยานสวรรค์,  

แหล่วัดเกรียงไกรเหนือำ, มนตำ์เมือำงสี่แคว และไม่ลืม นครสวรรค์  

คิดเป็นร้อำยละ 23.08 

  2.7 สถานที่ท่อำงเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่อำงเที่ยว 

ที่มีลักษณะทางธรรมชาตำิที่เป็นเอำกลักษณ์เฉพาะท้อำงถิ่น โดยอำาจมี

เรื่อำงราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อำงกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อำงโดย 

การจัดการการท่อำงเที่ยวในแหล่งน้ัน จะตำ้อำงมีกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันขอำงผู้ที่เกี่ยวข้อำงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้

เกี่ยวกับระบบนิเวศน้ัน มีการจัดการสิ่งแวดล้อำมและการท่อำงเที่ยว

อำยา่งมสีว่นรว่มขอำงทอ้ำงถ่ิน เพือ่ำมุ่งเนน้ใหเ้กดิจติำสำนกึ ตำอ่ำการรกัษา

ระบบนิเวศอำย่างยั่งยืน พบทั้งหมด 13 บทเพลง ได้แก่ เมือำงขอำงเรา, 

คะนึงบอำนนครสวรรค์, รักสาวนครสวรรค์, ขอำงดีเมือำงลาดยาว, 

นครสวรรค์บ้านเรา, สาวนครสวรรค์, เพชรแห่งสวรรค์, เจ้าพระยา, 

นครสวรรค์ฉันรักเธอำ, จากพระบางถึงนครสวรรค์, สวรรค์สวย 

เราช่วยกัน, แหล่วัดเกรียงไกรเหนือำ และสายน้ำแห่งชีวิตำ คิดเป็น 

ร้อำยละ 16.67

  และบทเพลงบางส่วนท่ีกล่าวถึงจังหวัดนครสวรรค์ 

แตำไ่ม่ได้เจาะจงสถานทีใ่นจังหวัดนครสวรรค์ เพียงแค่กล่าวถึงจังหวัด

นครสวรรค์เท่านั้น พบทั้งหมด 19 บทเพลง ได้แก่ สาวสวยตำาคลี, 

สาวปากน้ำโพ, ตำักบาตำรนครสวรรค์, แบกรักจากปากน้ำโพ,  

รอำรักท่ีตำากฟ้า, รักสาวตำาคลี, นางงามนครสวรรค์ (จากฟากฟ้า 

สู่นางสาวไทย), ตำาคลี, ปากน้ำโพ, สวรรค์เป็นขอำงเรา, สวรรค์อำยู่

ตำรงนี้ , สวรรค์ยังรอำเธอำ, หนุ่มนครสวรรค์รอำรัก, เข็ดรักจาก

เจ้าพระยา, พบรักที่ปากน้ำโพ, คอำยรักสาวนครสวรรค์, หนุ่มนคร

วอำนแฟน, รักเก่านครสวรรค์ และนครสวรรค์ คิดเป็นร้อำยละ 24.36

อภิปรายผล
 จากการศกึษาดา้นเนือ้ำหาในครัง้นีผู้้วจิยั พบวา่ ดา้นเนือ้ำหา
ขอำงเพลงกล่าวถึงความรักมากที่สุด เพราะการนำเสนอำบทเพลง 
ด้านความรกัเป็นการนำเสนอำเรือ่ำงราวในชีวติำประจำวัน และคนทุกเพศ 
ทุกวัยเข้าถึงได้ จึงได้รับความนิยมมากที่สุด รอำงลงมากล่าวถึง
ทรัพยากรในท้อำงถิ่นนครสวรรค์ เหตุำการณ์และกิจกรรมพิเศษ 
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์  วิถีชีวิตำ ความเชื่อำ และประเพณี 
ตำามลำดับ ซึ่งสอำดคล้อำงกับพรทิพย์  ฉายกี่ และจันทนา  แก้ววิเชียร 
(2561: 87) ไดศ้กึษาเรือ่ำง “วเิคราะหแ์นวคดิและศลิปะการใชภ้าษา
ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่แตำ่งโดย สลา  คุณวุฒิ” ผลการวิจัย 
พบว่า แนวคิดที่พบมากที่สุดคือำ แนวคิดเกี่ยวกับความรัก แนวคิด
เกีย่วกับทรัพยากร และแนวคิดเกีย่วกับเหตุำการณ์หรือำกิจกรรมพิเศษ 
ตำามลำดับ จากเนื้อำหาที่พบในข้างตำ้นนั้นผู้วิจัยเห็นเนื้อำหาที่มีความ
คล้ายกันตำรงทีว่่า บทเพลงมักกล่าวถึงเรือ่ำงราวในชีวติำผสมผสานกับ
จินตำนาการขอำงผู้ประพันธ์โดยถ่ายทอำดความรู้สึกนึกคิด อำารมณ์ 
ตำลอำดจนสภาพสังคมในยุคนั้น ๆ สามารถสร้างอำารมณ์สะเทือำนใจ 
อำารมณ์เศร้า รัก ผิดหวัง สนุกสนาน ตำลกขบขัน หรือำปลุกสำนึก  
แต่ำจะแตำกต่ำางกนัตำรงทีก่ารศกึษาเนือ้ำหาและสถานทีท่่อำงเทีย่วทีป่รากฏ 
ในวรรณกรรมเพลงทีป่รากฏสถานทีท่อ่ำงเทีย่วในจงัหวดันครสวรรค์  
มีการศึกษาถึงด้านทรัพยากร และเหตำุการณ์หรือำกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในท้อำงถิ่นนครสวรรค์โดยเฉพาะ 
 สถานที่ท่อำงเที่ยวภายในจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรากฏ 
ในวรรณกรรมเพลง พบสถานที่ท่อำงเที่ยวเชิงนันทนาการมากที่สุด 
รอำงลงมาคอืำ สถานทีท่่อำงเทีย่วศาสนา สถานทีท่่อำงเทีย่วศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี สถานที่ท่อำงเที่ยวศิลปวิทยาการ สถานท่ีท่อำงเที่ยว 
เชิงนิเวศ สถานที่ท่อำงเที่ยวประวัตำิศาสตำร์ และสถานที่ท่อำงเที่ยว
ธรรมชาตำิ ที่สะท้อำนให้เห็นถึงคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างและถ่ายทอำดเป็นมรดกสืบตำ่อำกันมา 
อำีกทั้งยังมีแหล่งท่อำงเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือำการพักผ่อำนและ 
เสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน และการศึกษาหาความรู้  
ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัย “เพลงฉ่อำยโบราณ : ภาพสะท้อำนสังคม” 
ขอำงเฉลิมพล  คนตำรง (2552: 97-99) ที่กล่าวว่าการแสดงเพลงฉ่อำย
โบราณ ได้สะท้อำนภาพสังคม 4 ด้านดังนี้คือำ วิถีชีวิตำความเป็นอำยู่ 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี คา่นยิมและความเชือ่ำ ภาพสะท้อำนวถิชีวีติำ
ความเป็นอำยู่ และสอำดคล้อำงกับงานวิจัยเรื่อำง เพลง: วรรณกรรม 
เพื่อำส่งเสริมการท่อำงเที่ยว ขอำงวิภาดา  เถาธรรมพิทักษ์ (2559:  
63-72) ไม่ว่าจะเป็นเพลงในยุคใด สมัยใด สังคมใด ก็มีการกล่าวถึง
ทรัพยากรการท่อำงเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตำขอำงผู้คน 
ในชุมชน และผู้หญิง/ผู้ชาย (คนรัก) ทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งตำ่าง ๆ เหล่านี ้
เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่อำงเที่ยวเดินทางมาท่อำงเที่ยวหรือำมาเยือำน
สถานที่ท่อำงเที่ยวที่ได้กล่าวถึงในเน้ือำเพลง เพราะในยุคปัจจุบัน 
มีบรรดาแฟนคลับขอำงศิลปิน เริ่มเดินทางไปตำามที่ตำ่าง ๆ ที่ศิลปิน
ท่านนั้นไปหรือำมีการกล่าวถึงสถานที่แห่งนั้น
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 แต่ำจากการศกึษาผูว้จิยัได้พบข้อำสงัเกตำว่า สถานทีท่่อำงเทีย่ว 

บางแห่ง สามารถเป็นได้มากกว่าการท่อำงเที่ยวประเภทเดียว เช่น  

บึงบอำระเพ็ด เป็นได้ทั้งแหล่งท่อำงเท่ียวทางศิลปวิทยาการและ 

แหล่งท่อำงเที่ยวเพื่อำนันทนาการ เนื่อำงจากเป็นสถานที่ท่อำงเที่ยว 

ร่วมสมัยที่มีการสร้างขึ้นเพื่อำการพักผ่อำน ให้ความสนุกสนานและ

การศกึษาหาความรู ้นอำกจากนีย้งัมสีถานทีท่อ่ำงเทีย่วภายในจงัหวดั

นครสวรรคท์ีป่รากฏชือ่ำในบทเพลงแตำไ่มพ่บข้อำมูลทีเ่ปน็ปจัจบุนั คอืำ 

วัดถ้ำผาสวรรค์ ที่ปรากฏในบทเพลงตำาคลี นอำกจากนี้ยังมีบทเพลง

บางส่วนที่กล่าวถึงจังหวัดนครสวรรค์ แตำ่ไม่ได้เจาะจงสถานที ่

ในจังหวัดนครสวรรค์ 

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศึกษาจัดประเภทขอำงเพลงที่นำมาศึกษา

 2. ศึกษาสถานที่ท่อำงเที่ยวภายในจังหวัดนครสวรรค์ 

ที่ปรากฏอำยู่ในวรรณกรรมประเภทอำื่น

 3. ศึกษาปัจจัยท่ีทำให้สถานท่ีท่อำงเ ท่ียวบางแห่ง 

ถูกกล่าวถึงมากที่สุดและน้อำยที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตำถุประสงค์เพื่อำ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการความสุขขอำงพนักงานต้ำอำนรับ 

บนเครื่อำงบิน ขอำงสายการบินตำ้นทุนตำ่ำและสายการบินที่ให้บริการเตำ็มรูปแบบในประเทศไทย 2) กำหนดโมเดลความสุข ข้อำเสนอำแนะ 

เชิงนโยบายและแนวทางการจัดการความสุขขอำงพนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน ขอำงสายการบินตำ้นทุนตำ่ำและสายการบินเตำ็มรูปแบบ 

ในประเทศไทย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อำมูลหลักในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือำ พนักงานต้ำอำนรับบนเครื่อำงบินขอำงสายการบินที่ให้บริการเต็ำมรูปแบบ 

และสายการบนิตำน้ทนุตำำ่ในเสน้ทางภายในประเทศ การวเิคราะหข์อ้ำมลูเพือ่ำนำเสนอำโมเดลความสขุ คอืำ การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้ำมลู

จากการสัมภาษณ์ ผลขอำงการศึกษาพบว่า

 โมเดลความสุขขอำงพนักงานตำ้อำนรับบนเที่ยวบินกรณีสายการบินตำ้นทุนตำ่ำนั้นมี 6 อำงค์ประกอำบ คือำ 1) กิจกรรมการสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 2) การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการทำงาน 3) การสื่อำสารข้อำมูลที่เพียงพอำและเหมาะสม  

4) การสร้างความสมดุลขอำงชีวิตำการทำงานกับชีวิตำครอำบครัว 5) การบริหารค่าตำอำบแทนที่เหมาะสม 6) การบริหารสภาพแวดล้อำม 

ในการทำงาน 

 ส่วนโมเดลความสุขขอำงพนักงานตำอ้ำนรบับนเทีย่วบนิขอำงสายการบินทีใ่หบ้รกิารเตำม็รปูแบบม ี5 อำงคป์ระกอำบ ดงันี ้1) การกำหนด

เสน้ทางอำาชพีทีช่ดัเจนใหก้บัพนกังานตำอ้ำนรบับนเครือ่ำงบนิ 2) กจิกรรมเพือ่ำสรา้งปฏสัิมพันธ์รว่มกันระหวา่งพนกังานประจำป ี3) บรรยากาศ

และสภาพแวดล้อำมท่ีดีในการทำงานท้ังจากเพื่อำนร่วมงานและผู้บริหารสายการบิน 4) การสร้างความภาคภูมิใจในอำาชีพพนักงานต้ำอำนรับ

บนเครื่อำงบิน 5) การกำหนดตำารางเวลาในการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตำครอำบครัว 

คำสำคัญ : โมเดลความสุข, สายการบินตำ้นทุนตำ่ำ, สายการบินที่ให้บริการเตำ็มรูปแบบ, พนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

สมพงษ์์  อััศวริิยธิิปััติิ

110 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

Abstract
 This research is a qualitative study aiming 1) to study the happiness management guidelines of flight  

attendants of low-cost airline and full-service airlines in Thailand and 2) to make a model of happiness, policy  

recommendations, and guidelines for the happiness management of flight attendants of low-cost airlines and  

full-service airlines in Thailand. The research key informants were flight attendants of full-service airlines and  

low-cost airlines on domestic routes. The data analysis used to present the happiness model involves analyzing  

and synthesizing the data from the interviews. The research found that:

 The Happiness model of flight attendants in low-cost airline consists of 6 elements including  

1) relationship-building activities, 2) creating new work experience, 3) adequate and appropriate communication,  

4) balancing work and family life, 5) appropriate compensation management, and 6) work environment management.

 The happiness model of flight attendants in full-service airlines consists of 5 elements including 1) clear 

career paths for flight attendants, 2) annual employee interaction activities, 3) a good working atmosphere and  

environment between colleagues and airline executives, 4) building pride in flight attendant career, and 5) setting 

work schedules that are suitable for family life.

Keywords : Happiness Model, Low-Cost Airline, Full-Service Airline, Flight Attendant
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บทนำ
 สำหรับประเทศไทยซ่ึงมีรากฐานขอำงการเป็นประเทศ

เกษตำรกรรมมาในอำดีตำ และได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนมาเป็น 

การขับเคลื่อำนเศรษฐกิจหลักขอำงประเทศด้วยอำุตำสาหกรรมบริการ 

ซึ่งพบว่า ปัจจุบันอำุตำสาหกรรมบริการมีความสำคัญตำ่อำระบบ

เศรษฐกจิโลก แตำป่ญัหาทีเ่กดิขึน้ในอำตุำสาหกรรมบรกิารนัน้ คอืำ อำตัำรา

การลาอำอำกขอำงพนักงานอำยู่ในระดับที่สูงมาก โดยส่งผลกระทบตำ่อำ

ขวญัและกำลงัใจขอำงพนกังานในอำงคก์าร (ถติำรตัำน ์ พมิพาภรณ ์และ

ธีรวัฒน์  จันทึก, 2559) ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  

พบว่า แอำร์โฮสเตำสเส่ียงป�วยมะเร็งกว่าอำาชีพอำื่น โดยมีการตำั้งข้อำ

สมมตำิฐานว่าการทำงานท่ีอำยู่กับความกดอำากาศสูงอำยู่เป็นประจำ 

การเดินทางข้ามโซนเวลาในแตำ่ละซีกโลก การอำยู่ในห้อำงโดยสาร 

ที่อำากาศไม่ค่อำยถ่ายเทและเสี่ยงตำ่อำรังสีก่อำประจุ ทำให้แอำร์โฮสเตำส

มแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิภาวะเครยีด กดดนั ซมึเศรา้ นอำนไมห่ลบั พกัผอ่ำน

ไม่เพียงพอำ และตำิดแอำลกอำฮอำล์ ซึ่งไม่เป็นผลดีตำ่อำสุขภาพโดยรวม 

(วอำยซท์วีอีำอำนไลน,์ 2561) ความสขุในการทำงาน เปน็ความตำอ้ำงการ

ขอำงทุกคนในอำงค์การ ท้ังน้ีเพราะในแต่ำละวันคนส่วนใหญ่ใช้เวลา  

1 ใน 3 ขอำงวันสำหรับการทำงานในอำาชีพ ประกอำบกับการทำงาน

ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นมือำอำาชีพและมุ่งเน้นผลงาน ทำให้

พนักงานจำนวนมากเกิดความเครียด สำหรับประเทศไทยซ่ึงมี

รากฐานขอำงการเป็นสยามเมือำงยิ้ม ในอำดีตำครอำบครัวมีขนาดใหญ่

โดยประกอำบอำาชพีเกษตำรกรรม เมือ่ำบรบิทขอำงสงัคมเปลีย่นไปทำให้

คนไทยปรับอำาชีพเข้าสู่ภาคอุำตำสาหกรรมมากขึ้น จึงเกิดการปะทะ

ระหว่างการทำงานแบบสังคมเมือำงท่ีมุ่งเน้นผลงานเป็นสำคัญ  

และส่งผลให้การทำงานแบบช่วยเหลือำเอำื้อำอำาทรต่ำอำกันมีน้อำยลง  

ดังนั้นควรมีอำงค์การและบุคคลท่ีสามารถสร้างความสมดุลระหว่าง 

การมุ่งเน้นผลงานและการมุ่งเน้นคุณค่าขอำงคน (จุฑามาศ   

แก้วพิจิตำร, 2557)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติำฉบับท่ี 8 จนถึง

ฉบับที่ 12 นั้นตำ่างมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้คนให้มี

ความสุขและมีคุณภาพชีวิตำที่ดีขึ้น และในปัจจุบันแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตำิฉบับที่ 12 ได้ระบุไว้ว่า คนเป็น

ศูนย์กลางขอำงการพัฒนาอำย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาสู ่

ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื สงัคมอำยูร่ว่มกนัอำยา่งมคีวามสขุ (สำนกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติำ, 2558) 

สอำดคล้อำงกับ สาคร  สมเสริฐ (2561) กล่าวว่า การทำงานอำย่างมี

ความสุข คือำ สิ่งหรือำกิจกรรมท่ีผู้ทำมีความสบายกายสบายใจรู้สึก 

อำิ่มเอำิบแช่มชื่นจิตำใจ ซึ่งตำ้อำงอำาศัยคนทำงานเป็นผู้กระทำการ

มากกว่าสิ่งแวดล้อำมเป็นตัำวกำหนด โดยมีแนวทางท่ีช่วยให้เกิด 

ความสุขในการทำงาน ได้แก่ เลือำกงานดีมีประโยชน์ รักและเห็น

คุณค่าในงาน มีมุมมอำงเชิงสร้างสรรค์ ทำงานไม่สับสน ผูกมิตำรและ

สร้างความเป็นนำ้หนึง่ใจเดียวกันในการทำงาน จดัการความเครียดได้ 

และยกผลงานให้เป็นส่วนรวมหรือำขอำงธรรมชาตำิ 

 พนกังานทีป่ฏิบตัำงิานขอำงสายการบิน ซึง่เป็นอำาชีพหนึง่ที่

ตำอ้ำงพบกบัผูโ้ดยสารเปน็จำนวนมาก โดยเฉพาะพนกังานทีใ่หบ้ริการ

บนเครื่อำงบินที่มีพื้นที่ในการปฏิบัตำิงานแบบจำกัด และต้ำอำงพบกับ

ความตำอ้ำงการขอำงผู้โดยสารทีม่คีวามหลากหลาย รวมทัง้ตำอ้ำงรอำงรบั

กับความคาดหวังขอำงผู้โดยสาร การทำงานท่ีมีความเร่งรีบในการ 

ให้บริการ ซึ่งต้ำอำงแข่งขันกับเวลาที่มีอำยู่อำย่างจำกัดตำามตำารางบิน 

ขอำงสายการบิน โดยเส้นทางบินที่มีระยะทางสั้น ๆ ในบางโอำกาส

อำาจก่อำให้เกิดความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นกับการที่ตำ้อำงให้บริการตำาม

คำร้อำงขอำขอำงผู้โดยสาร โดยจะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวนั้นมีผลตำ่อำ

การทำงานและเกิดภาวการณ์กดดัน ซึ่งจากการศึกษาขอำงวัชรินทร์  

อำนนัตำพงศ ์และรววีรรณ   โปรยรุง่โรจน ์(2562) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรือ่ำง 

ภาวะเครยีดขอำงพนกังานตำอ้ำนรบับนเครือ่ำงบนิในการทำงานรว่มกบั

สายการบินตำ่างชาตำิ โดยผลการศึกษาพบว่า พนักงานตำ้อำนรับ 

บนเครือ่ำงบินหญงิคนไทยมลีกัษณะความเครียดทีแ่ตำกตำา่งกนั ซึง่อำาจ

เกิดจากนโยบายขอำงสายการบิน รวมทั้งมีความเครียดในระดับ 

ทีต่่ำางกันแม้ว่าจะอำยูใ่นบริษทัเดียวกันกต็ำาม การทีพ่นักงานจะควบคุม 

ระดับความเครียดขอำงตำนเอำงได้น้ัน ขึ้นอำยู่กับความสามารถในการ

ปรับตำัวขอำงแตำ่ละบุคคล รวมถึงทัศนคตำิ ความเชื่อำ และบุคลิกภาพ 

ทีท่ำให้บคุคลคนนัน้สามารถทีจ่ะก้าวผ่านความเครียด หรือำมีวธิทีีจ่ะ

ผ่อำนคลายความเครียดน้ีได้อำย่างถูกต้ำอำงและเหมาะสม สิ่งท่ีเป็น

สาเหตุำความเครียดหลักขอำงพนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน คือำ 

นโยบาย และวัฒนธรรมขอำงอำงค์การ เป็นสิง่ทีส่ร้างความเครียดและ

กดดันให้พนักงานตำ้อำนรับมากที่สุด อำย่างไรก็ตำามเมื่อำพนักงาน

ตำ้อำนรับบนเครื่อำงบินเกิดความเครียดขึ้นผลที่ตำามมาก็คือำ 

ประสิทธภิาพในการให้บรกิารทีมี่ตำอ่ำผูโ้ดยสาร ปฏิกริยิาต่ำาง ๆ  ทีเ่ป็น

ผลสืบเนื่อำงจากจิตำใจ หรือำภาวะกดดันภายในย่อำมส่งผลให้คุณภาพ

การให้บริการที่มีตำ่อำผู้โดยสารลดลงจากปกตำิ 

 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างตำ้นทำให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะ

ศกึษา โมเดลความสุขขอำงพนักงานตำอ้ำนรบับนเครือ่ำงบนิ กรณศีกึษา

สายการบินตำ้นทุนตำ่ำและสายการบินที่ให้บริการเตำ็มรูปแบบ 

ในประเทศไทย เพื่อำประโยชน์ในการนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทาง

การจัดการความสุขขอำงพนักงานตำ้นรับบนเครื่อำงบิน และสร้าง

ศักยภาพทางการแข่งขันให้กับธุรกิจสายการบินในอำนาคตำตำ่อำไป

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย
 การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวัตำถุประสงค์ขอำงการ

ศึกษาวิจัยดังนี้

      1. เพื่อำศึกษาแนวทางการจัดการความสุขขอำงพนักงาน

ตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน ขอำงสายการบินต้ำนทุนต่ำำและสายการบิน 

เตำ็มรูปแบบในประเทศไทย 

 2. เพื่อำกำหนดโมเดลความสุข ข้อำเสนอำแนะเชิงนโยบาย

และแนวทางการจัดการความสุขขอำงพนักงานต้ำอำนรับบนเครื่อำงบิน 

ขอำงสายการบนิตำน้ทนุตำำ่และสายการบนิเตำม็รปูแบบในประเทศไทย 
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การทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน

 การสร้างบรรยากาศท่ีผ่อำนคลายในการทำงาน ช่วยลด

ความตึำงเครียด ลดความกดดันระหว่างการทำงานได้เป็นอำย่างดี  

สง่ผลใหพ้นกังานในอำงคก์รมอีำตัำราความสขุในการทำงานเพิม่มากขึน้ 

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การบริหารงานภายในอำงค์กรเป็นไปอำย่าง

ราบรื่น (จรรยา  ดาสา, 2556) เม่ือำพนักงานมีความสุข มีความ

สบายใจในการทำงาน จะสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานอำอำกมาไดอ้ำยา่ง

มปีระสิทธิภาพ นอำกจากนีป้ริมาณผลงานก็เพิม่ข้ึนอีำกด้วย เนือ่ำงจาก

พนกังานมีความคิดสร้างสรรค์ ปลอำดโปร่ง ไรค้วามกังวล ความเครียด

ตำ่าง ๆ ลดน้อำยลง เนื่อำงจากลดความขัดแย้งในที่ทำงาน ซึ่งช่วยให้

อำงค์กรมีความก้าวหน้า และพัฒนาได้อำย่างยั่งยืน 

 ในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่เป้าหมายที่สำคัญท่ีสุด ควร

มุ่งเน้นไปที่ความพึงพอำใจขอำงลูกค้าเป็นอำันดับแรก (Customer 

Satisfaction) ธรุกิจจึงจะได้กำไรทีย่ัง่ยนื และปัจจัยทีส่ำคัญอำย่างยิง่ 

คือำ พนักงานในอำงค์กรจะตำ้อำงมีสุขในการทำงาน เพื่อำสามารถ 

ให้บริการลูกค้าได้อำย่างเต็ำมท่ี โดยปัจจัยท่ีส่งเสริมให้พนักงาน 

ปฏิบัตำิงานได้อำย่างมีความสุข ได้แก่

 1. ตัำวเนื้อำงาน ตำ้อำงมีความท้าทาย และเปิดโอำกาสให้

พนักงานได้แสดงศักยภาพ

 2. วัฒนธรรมในการทำงาน ควรเปิดโอำกาสให้พนักงาน

ไดแ้สดงความคิดเห็น และมีสว่นร่วมในการตัำดสินใจ เพือ่ำให้พนักงาน

รู้สึกถึงความเป็นเจ้าขอำง (Ownership) และมีความรักตำ่อำอำงค์กร

 3. ปัจจัยแวดล้อำม สภาพแวดล้อำมที่อำบอำุ่น และความ

สามัคคีขอำงบุคคลในอำงค์กร

 4.  ภาวะผูน้ำ อำงค์กรมีการส่งเสริมในการทำงาน มทีศิทาง

ในการทำงานท่ีชัดเจนและสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานได้ 

(ประพนธ์  ผาสุกยืด, 2549)

 นอำกจากนีจ้ากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวกับความสุข

ในการทำงาน ผู้วิจัยพบข้อำมูลที่น่าสนใจดังนี้

 ความสุขในการทำงาน ภาวิน  ชินะโชตำิ, ทอำงฟู  ศิริวงศ์

และภาณุ  ชินะโชติำ (2561) ได้กล่าวว่า ความสุขในการทำงาน  

เปน็ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ภายในจิตำใจบคุคลท่ีตำอำบสนอำงตำอ่ำเหตำกุารณ์

ที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยท่ีบุคคลน้ันเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน 

มีความสุขกับงานที่ทำ มีความภาคภูมิใจในงาน ได้ทำงานร่วมกับ

คนด ีๆ  รบัรูว้า่งานทีต่ำนกระทำนัน้มคีวามสำคญั มคีนเหน็คณุคา่ขอำง

งานที่เรากระทำ มีความรับผิดชอำบต่ำอำงานที่กระทำรู้สึกสนุกสนาน

และมีความสุขในที่ทำงาน และมีความรู้สึกว่าได้รับการกระตำุ้นและ

เสริมพลังในการทำงาน

 ทฤษฎคีวามสขุในการทำงาน Manion (2003) ได้กล่าวว่า 

ความสุขในการทำงาน (Happiness at Work) หมายถึง ผลที่เกิด

จากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลตำอำบสนอำงจากการกระทำที่สร้างสรรค์ 

ขอำงตำนเอำง มกีารแสดงอำอำกโดยการยิม้ หวัเราะ มคีวามปลาบปลืม้ใจ 

ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัตำิงานอำย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นอำารมณ์ 

ในทางบวกทีเ่กดิจากพฤตำกิรรมทีเ่กีย่วข้อำงกบัการปฏบิตัำงิานความสขุ 

จะทำใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ใีนทีท่ำงาน มคีวามรูส้กึดตีำอ่ำงานท่ีไดร้บั

มอำบหมายมคีวามผกูพนัในงานทีท่ำใหค้งอำยูใ่นอำงคก์ารตำอ่ำไป ซึง่มุง่

อำธิบายด้วยอำงค์ประกอำบขอำงความสุขในการทำงานมี 4 ด้าน ดังนี้

 1. การตำิดตำ่อำสัมพันธ์ หมายถึง การรับรู้พื้นฐานที่ทำให้

เกิดความสัมพันธ์ขอำงพนักงานในสถานที่ทำงาน โดยที่บุคลากร 

มาร่วมกันทำงานเกิดสังคมการทำงานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับ

พนักงานที่ตำนปฏิบัตำิงาน ให้ความร่วมมือำช่วยเหลือำซึ่งกันและกัน 

การสนทนาพดูคยุอำยา่งเปน็มติำร เกดิมติำรภาพระหวา่งปฏบิตัำงิานกบั

พนักงานต่ำาง ๆ และความรู้สึกเป็นสุขตำลอำดจนรับรู้ได้ว่าได้อำยู่

ท่ามกลางเพื่อำนร่วมงานที่มีความรัก และความปรารถนาดีตำ่อำกัน

 2. ความรักในงาน หมายถึง การรับรูค้วามรูสึ้กรกัผกูพัน

อำย่างแน่นเหนียวกับงาน รับรู้ว่าคนมีพันธกิจในการปฏิบัตำิงาน 

ใหส้ำเรจ็ มคีวามยนิดใีนสิง่ทีเ่ปน็อำงคป์ระกอำบขอำงงาน กระตืำอำรอืำรน้ 

ดใีจ เพลดิเพลนิในการทีจ่ะปฏิบตัำงิานและปรารถนาทีจ่ะปฏิบตัำงิาน

ดว้ยความเตำม็ใจ รูส้กึเปน็สขุเมือ่ำไดป้ฏบิตัำงิานมคีวามภาคภมูใิจทีต่ำน

มีหน้าที่รับผิดชอำบในงาน

 3. ความสำเรจ็ในงาน หมายถึง การรับรูว้า่ตำนปฏบิตัำงิาน

ได้บรรลุตำามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยได้รับความสำเร็จในการ

ทำงาน ได้รับมอำบหมายให้ทำงานที่ท้าทายให้สำเร็จ มีอำิสระในการ

ทำงาน เกิดผลลัพธ์การทำงานไปในทางบวก ทำให้รู้สึกมีคุณค่า 

ในชีวิตำเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งตำ่าง ๆ 

เพือ่ำปฏบิตัำใิหส้ำเรจ็มคีวามกา้วหนา้และทำให้อำงคก์ารเกดิการพฒันา

 4. การเป็นที่ยอำมรับ หมายถึง การรับรู้ว่าตำนเอำงได้รับ

การยอำมรับเชื่อำถือำจากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายาม

เกี่ยวกับเรื่อำงงานที่ ได้ปฏิบัตำิขอำงตำนและได้รับการยอำมรับ 

จากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัตำิงาน ได้รับความคาดหวังท่ีดี 

ในการปฏิบัตำิงาน และได้ความไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและเปลี่ยน

ประสบการณ์กับผู้ร่วมงานตำลอำดจนได้ใช้ความรู้อำย่างตำ่อำเนื่อำง

 คุณภาพชีวิตในการทำงาน

 คุณภาพชีวิตำการทำงาน มีลักษณะที่ ตำอำบสนอำง 

ความตำ้อำงการขอำงบุคคล ทั้งความรู้สึกทางด้านร่างกายและจิตำใจ 

ขอำงคนทำงาน จะมีตำ่อำสภาพแวดล้อำมในการทำงาน ได้แก่  

ความมั่นคง ความปลอำดภัย ความเสมอำภาค ภาระงาน ความกดดัน

ดา้นเวลา และการมีสว่นรว่มในงาน เป็นตำน้คณุภาพชีวติำการทำงาน

ที่ดีในการทำงานเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้พนักงานทำงานอำย่างมี

ประสิทธิภาพ พนักงานมีความพึงพอำใจและความสุขขอำงพนักงาน

ภายในอำงค์การ
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 ทฤษฎีีคุณภาพชีวิตการทำงาน

 Walton (1973) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตำในการทำงาน 

เปน็เรือ่ำงขอำงสภาพแวดลอ้ำมและสงัคมทีส่ง่ผลใหก้ารทำงานประสบ

ผลสำเรจ็ ผลผลิตำทีไ่ด้รบัตำอำบสนอำงความต้ำอำงการและความพึงพอำใจ

ขอำงบุคคลในการทำงาน โดยได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพชีวิตำ 

การทำงานว่าประกอำบด้วยคุณสมบัตำิ 8 ประการดังนี้

 1. การได้รับค่าตำอำบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอำ คือำ 

ค่าตำอำบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัตำิงานนั้นจะตำ้อำงมีความเพียงพอำ 

ในการดำรงชวีติำตำามมาตำรฐานการครอำงชพี ทีส่มเหตำสุมผลในสงัคม

น้ัน ๆ  สำหรบัค่าตำอำบแทนทีม่คีวามยตุำธิรรมกเ็กดิจากการเปรยีบเทยีบ 

ค่าตำอำบแทนจากการทำงานในตำำแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอำบ

ทีค่ล้ายคลึงกันหรือำเปรียบเทียบจากผลการปฏิบตัำงิานทีเ่ท่าเทียมกัน

 2. สภาพการทำงานทีมี่ความปลอำดภัย และการส่งเสรมิ 

สขุภาพ คอืำ พนกังานไมค่วรอำยูใ่นสภาพแวดลอ้ำมทีไ่มด่ ีทัง้ตำอ่ำรา่งกาย

และการทำงาน ดังนั้นจึงควรจะมีการกำหนดมาตำรฐานเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอ้ำมทีส่ง่เสรมิสขุภาพ ซ่ึงรวมถงึการควบคมุเกีย่วกบัเสยีง 

การรบกวนทางสายตำา

 3. ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน คอืำ การใหค้วาม

สนใจโดยการใหพ้นกังานไดเ้พิม่ความสามารถในการทำงานขอำงเขา

มากกว่าที่จะคอำยเป็นผู้นำให้เขาทำตำามจะตำ้อำงมอำบหมายงานใหม่ 

หรือำงานที่ตำ้อำงใช้ความรู้ หรือำทักษะที่ตำ้อำงเพิ่มขึ้นในอำนาคตำ จะตำ้อำง

เปิดโอำกาสให้มีการพัฒนาภายในอำงค์การในสายงาน

 4. โอำกาสในการพฒันาสมรรถภาพขอำงตำนเอำง คอืำ โอำกาส

ในการพฒันาและการใช้ความสามารถขอำงพนกังานในการปฏบิตัำงิาน 

ตำามทักษะและความรูท้ีมี่ซึง่จะทำให้พนักงานรูสึ้กว่าตำนเอำงมีคณุค่า 

และรู้สึกท้าทายในการทำงาน ได้ใช้ความสามารถในการทำงาน 

เตำ็มที่รวมทั้งความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัตำิงาน

 5. การบูรณาการทางสังคมหรือำการทำงานร่วมกัน คือำ 

การที่พนักงานรู้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการยอำมรับและร่วมมือำกัน

ทำงานจากกลุ่มเพื่อำนร่วมงาน รู้สึกว่าตำนเป็นส่วนหน่ึงขอำงกลุ่ม 

ผู้ร่วมงาน มีการเปิดเผยตำนเอำง มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี  

ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมีอำคติำและ 

การทำลายซึ่งกันและกัน

 6. สิทธิขอำงพนักงาน คือำ พนักงานมีสิทธิอำะไรบ้าง และ

จะปกป้อำงสิทธิขอำงตำนเอำงได้อำย่างไรบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอำยู่กับวัฒนธรรม

ขอำงอำงค์การนั้น ๆ ว่ามีความเคารพสิทธิส่วนตำัวมากน้อำยเพียงใด

ยอำมรับในการขัดแย้งทางความคิด รวมทั้ งวางมาตำรฐาน 

ให้ผลตำอำบแทนที่ยุตำิธรรมแก่พนักงาน มีการจัดเตำรียมงานให้เกิด

ความเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กัน

 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตำงานและชีวิตำด้านอำื่น คือำ 

บุคคลจะตำ้อำงจัดความสมดุลให้เกิดข้ึนในชีวิตำ โดยจะตำ้อำงจัดสรร

บทบาทให้สมดุล จัดเวลาในการทำงานขอำงตำนเอำงให้เหมาะสมและ

มีความสมดุลกับบทบาทชีวิตำขอำงตำนเอำงครอำบครัวและกิจกรรม 

อำื่น ๆ 

 8. ความเป็นประโยชน์ตำ่อำสังคม คือำ การที่พนักงาน 

มีความรู้สึกว่ากิจกรรมหรือำงานที่ทำนั้นเป็นประโยชน์ตำ่อำสังคม  

มคีวามรับผดิชอำบต่ำอำสงัคมรวมทัง้อำงค์การขอำงตำนเอำงได้ทำประโยชน์

ให้สังคม

วิธีดำเนินการวิจัย
 การศึกษาเรื่อำง โมเดลความสุขขอำงพนักงานต้ำอำนรับ 

บนเครื่อำงบิน กรณีศึกษาสายการบินต้ำนทุนต่ำำและสายการบินที่ให้

บรกิารเตำม็รปูแบบในประเทศไทย ผูวิ้จยัมุง่เน้นการศึกษาโดยใชห้ลกั

ขอำงการวิจัยคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาขอำงการสร้างทฤษฎีฐานราก 

(ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์, 2554) โดยมีการดำเนินการตำามขั้นตำอำนดังนี้

 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ในการกำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตำัวอำย่างที่ศึกษา  

ผู้วิจัยใช้การกำหนดแนวทางตำามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้

  1.1	 ประชากรที่ใช้ในการศ์ึกษาวิจัย โดยประชากร

ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานต้ำอำนรับบนเครื่อำงบินขอำง

สายการบินตำ้นทุนตำ่ำและสายการบินที่ให้บริการเตำ็มรูปแบบ 

  1.2	 กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึ์กษาวิจยั กลุม่ตำวัอำย่าง 

ที่เป็นผู้ให้ข้อำมูลหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานตำ้อำนรับ

บนเครื่อำงบินขอำงสายการบินตำ้นทุนตำ่ำและสายการบินที่ให้บริการ

เตำ็มรูปแบบ โดยการเลือำกกลุ่มผู้ให้ข้อำมูลหลักในการศึกษานี ้

ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือำกแบบก้อำนหิมะ (Snowball) (ประไพพิมพ์   

สุธีวสินนนท์ และประสพชัย  พสุนนท์, 2559)  โดยผู้วิจัยได้กำหนด

เกณฑ์คุณสมบัตำิขอำงผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เป็นพนักงานตำ้อำนรับที่ได้รับ

รางวัลพนักงานดีเด่น หรือำพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน

ไม่น้อำยกว่า 3 ปี ที่มีประสบการณ์และหรือำทำงานในสายการบิน

ตำ้นทุนตำ่ำและสายการบินที่ให้บริการเตำ็มรูปแบบ และใช้หลักเกณฑ์

ในการสัมภาษณ์ เมื่อำผู้ให้สัมภาษณ์ถูกสัมภาษณ์และให้ข้อำมูลท่ีถึง

จุดอำิ่มตำัว คือำ ข้อำมูลเริ่มมีการซ้ำกันผู้วิจัยจึงหยุดการสัมภาษณ์ โดย

จำนวนผู้ให้ข้อำมูลในการศึกษาวิจัยรวมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด  

14 คน ซึ่งเป็นไปตำามหลักความพอำเพียงขอำงข้อำมูลอำ้างอำิงจาก  

Nastasi and Schensul (2005) และ ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์ 

และประสพชัย  พสุนนท์ (2559)  

 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อำมูลเพื่อำให้ได้ผลตำามวัตำถุประสงค ์

ข้อำที่ 1 เพื่อำศึกษาแนวทางการจัดการความสุขขอำงพนักงานตำ้อำนรับ

บนเครื่อำงบิน ขอำงสายการบินตำ้นทุนตำ่ำและสายการบินเตำ็มรูปแบบ

ในประเทศไทย 2) กำหนดโมเดลความสุข ข้อำเสนอำแนะเชิงนโยบาย

และแนวทางการจัดการความสุขขอำงพนักงานต้ำอำนรับบนเครื่อำงบิน 

ขอำงสายการบินต้ำนทุนต่ำำและสายการบินเต็ำมรูปแบบในประเทศไทยนัน้ 
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ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา 

ตำามแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อำงกับการสร้าง 

ความสขุในการทำงาน เพือ่ำนำเครือ่ำงมอืำดังกล่าวไปใช้ในการสมัภาษณ์ 

พนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบินตำามวัตำถุประสงค์ในการศึกษา โดย

แนวทางในการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างน้ันมีแนวทางในการ

สัมภาษณ์ทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อำมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

ประกอำบด้วยข้อำคำถามทั้งหมดจำนวน 6 ข้อำ ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับ 

การบรหิารงานดา้นบคุลากรขอำงสายการบนิ ประกอำบดว้ยขอ้ำคำถาม

ทั้งหมดจำนวน 8 ข้อำ ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับความรู้สึกมีความสุข 

ในการทำงานขอำงพนักงานขอำงธุรกิจสายการบิน ประกอำบด้วย 

ข้อำคำถามทั้งหมดจำนวน 8 ข้อำ ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ความสุขขอำงธุรกิจสายการบินในอำนาคตำ ประกอำบด้วยข้อำคำถาม

จำนวน 5 ข้อำ 

 3.	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 ในการตำรวจสอำบคณุภาพขอำงแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างนัน้ 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวัตำถุประสงค์ขอำงการศึกษาพร้อำมกับ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อำงกับความสุขในการทำงาน คุณภาพชีวิตำ 

ในการทำงาน จากนั้นสร้างแนวทางที่เป็นข้อำคำถามเบื้อำงต้ำนที่ใช้ 

ในการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อำมูลท่ีเป็นพนักงานท่ีให้บริการบนเครื่อำง 

หลงัจากทีส่รา้งแนวทางเสรจ็ ผูวิ้จยัไดน้ำแนวทางขอำงแบบสมัภาษณ์

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมขอำงแบบ

สัมภาษณ์ทั้งในด้านสำนวนขอำงประโยคท่ีใช้ในการถามว่ามีความ

กำกวมหรือำไม่ มีความคลอำบคลุมตำามวัตำถุประสงค์หรือำไม่ จากนั้น

นำแนวทางที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแนวทางข้อำคำถามที่ใช้

ในการสัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสมและครอำบคลุมมากยิ่งขึ้น

 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การศกึษานีผู้ว้จิยัไดก้ำหนดแนวทางในการศกึษาและเกบ็

รวบรวมข้อำมูล โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้

  4.1 การเตำรียมตำัวขอำงผู้วิจัย ผู้วิจัยได้เตำรียมตำัวดังนี้ 

การเตำรียมตำัวด้านเนื้อำหาและเอำกสารที่เกี่ยวข้อำงกับการศึกษา โดย

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

ความสุขขอำงพนักงาน โดยการรวบรวมข้อำมูลประกอำบด้วย  

การสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เตำรียมแนะนำตำัวตำ่อำผู้ให้

ข้อำมูลหลักผ่านระบบ Zoom Application ซึ่งจะเน้นการสร้าง

บรรยากาศการสัมภาษณ์แบบเป็นกันเอำง สร้างสัมพันธภาพ เพื่อำให้

เกิดความไว้วางใจ การบันทึกเสียง ตำ้อำงได้รับความยินยอำมจาก 

ผูใ้ห้ข้อำมลูก่อำน ผูว้จิยัจดบันทกึประเดน็สำคญั ๆ  ไว้ เครือ่ำงบันทกึเสยีง 

อำุปกรณ์ กระดาษจดบันทึก รวมทั้งบันทึกข้อำมูลจากระบบ Zoom 

Application เพื่อำถอำดบทสัมภาษณ์ได้อำย่างครบถ้วน

  4.2 การเตำรียมความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัย 

ไดศ้กึษาทบทวนกรอำบแนวคดิ เทคนคิวิธวีจิยัเชงิคุณภาพ เปา้หมาย 

วตัำถปุระสงคต์ำลอำดจนเทคนคิการเกบ็ขอ้ำมลู และการวเิคราะหข์อ้ำมูล

อำย่างละเอำียด จากตำำราตำ่าง ๆ ขอำงผู้เชี่ยวชาญในเรื่อำงดังกล่าว  

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก In-dept Interview การสังเกตำผูใ้ห้ขอ้ำมลู

หลัก การจดบันทึกข้อำมูล

  4.3 ติำดตำ่อำผู้ให้ข้อำมูลหลัก เพื่อำนัดหมายเวลาและ

สถานที่สัมภาษณ์ ซึ่งการศึกษาวิจัยเรื่อำงนี้อำยู่ในช่วงสถานการณ์ 

Covid-19 ผู้วิจัยจึงดำเนินการสัมภาษณ์ผ่านระบบอำอำนไลน์ 100% 

ผ่าน Zoom Application

 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวเิคราะห์ขอ้ำมูลสำหรับการศึกษานี ้ผูว้จิยัใชว้ธิกีาร

สรปุผลจากการศกึษา โดยใชว้ธิวีทิยาเชงิคณุภาพดว้ยการสมัภาษณ์

พนักงานต้ำอำนรับที่ให้บริการบนเครื่อำงบิน โดยทำการประมวลผล

ดว้ยการสังเคราะห์และวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ ์จากนัน้ผูวิ้จยั

กำหนดโมเดลความสุขขอำงพนกังานตำอ้ำนรบับนเครือ่ำงบิน กรณีศกึษา

สายการบินตำ้นทุนตำ่ำและสายการบินที่ให้บริการเตำ็มรูปแบบ 

ในประเทศไทย หลังจากน้ันให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือำผู้เช่ียวชาญ 

ดา้นธรุกจิบรกิารและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ำงยนืยนัโมเดลทีไ่ดอ้ำกีครัง้หนึง่

และนำเสนอำโดยแผนผังรูปภาพ ดังแผนภาพที่ 1 และ 2

แนวทางท่ีไดรับจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับแนวทางขอคําถามท่ีใชในการสัมภาษณใหมีความเหมาะสมและครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษานี้ผูวจิัยไดกําหนดแนวทางในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
 4.1 การเตรียมตัวของผูวิจัย ผูวิจัยไดเตรียมตัวดังนี้ การเตรียมตัวดานเนื้อหาและเอกสารที่เก่ียวของ

กับการศึกษา โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวกับความสุขของพนักงาน โดยการรวบรวม
ขอมูลประกอบดวย การสัมภาษณ ในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเตรียมแนะนําตัวตอผูใหขอมูลหลักผานระบบ Zoom 
Application ซึ่งจะเนนการสรางบรรยากาศการสัมภาษณแบบเปนกันเอง สรางสัมพันธภาพ เพ่ือใหเกิดความไววางใจ 
การบันทึกเสียง ตองไดรับความยินยอมจากผูใหขอมูลกอน ผูวิจัยจดบันทึกประเด็นสําคัญ ๆ ไว เครื่องบันทึกเสียง 
อุปกรณ กระดาษจดบันทึก รวมท้ังบันทึกขอมูลจากระบบ Zoom Application เพ่ือถอดบทสัมภาษณไดอยางครบถวน 

 4.2 การเตรียมความรูดานระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนกรอบแนวคิด เทคนิควิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เปาหมาย วัตถุประสงคตลอดจนเทคนิคการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด จากตําราตาง ๆ 
ของผูเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว การสัมภาษณแบบเจาะลึก In-dept Interview การสังเกตผูใหขอมูลหลัก การจดบันทุก
ขอมูล 
  4.3 ติดตอผูใหขอมูลหลัก เพื่อนัดหมายเวลาและสถานที่สัมภาษณ ซึ่งการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อยูในชวง
สถานการณ Covid-19 ผูวิจัยจึงดําเนินการสัมภาษณผานระบบออนไลน 100% ผาน Zoom Application 

5. การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษานี ้ผูวิจัยใชวิธีการสรุปผลจากการศึกษา โดยใชวิธีวิทยาเชิงคุณภาพดวย

การสัมภาษณพนักงานตอนรับที่ใหบริการบนเครื่องบิน โดยทําการประมวลผลดวยการสังเคราะหและวิเคราะหผลจาก
การสัมภาษณ จากนั้นผูวิจัยกําหนดโมเดลความสุขของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายการบินตนทุนต่ําและ
สายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย หลังจากนั้นใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานธุรกิจบริการและผูที่มี
สวนเก่ียวของยืนยันโมเดลที่ไดอีกครั้งหนึ่งและนําเสนอโดยแผนผังรปูภาพ ดังแผนภาพที่ 1 และ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพท่ี 1  
                                                                              แสดงโมเดลความสุขของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน:   

สายการบินตนทุนต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่	1 แสดงโมเดลความสุขขอำงพนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน:  

สายการบินตำ้นทุนตำ่ำ
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ภาพที่	2 แสดงโมเดลความสุขขอำงพนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน:  

สายการบินที่ให้บริการเตำ็มรูปแบบ

 ในขณะเดียวกันผู้วิจัยมีการตำรวจสอำบความเช่ือำถือำได ้

ขอำงขอ้ำมลู ดว้ยวิธกีารการตำรวจสอำบข้อำมลูสามเส้า (Triangulation) 

(Denzin, 1989) เพื่อำเป็นการยืนยันว่าข้อำมูลที่ได้มีความน่าเชื่อำถือำ

มากเพียงพอำตำ่อำการสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อำมูลแล้ว  

ไดท้ำการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้ำมลูจากการสมัภาษณพ์นกังาน

ตำ้อำนรับขอำงธุรกิจสายการบินโดยสามารถสรุปผลสำคัญที่ได้เป็น  

2 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ทีเ่ป็นพนกังานตำอ้ำนรบัทีป่ฏิบตัำงิานในสายการบิน

ตำ้นทุนตำ่ำ และพนักงานตำ้อำนรับท่ีปฏิบัตำิการในสายการบินที่ให้

บริการเตำ็มรูปแบบ

 1.	 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินสำหรับผู้ท่ีทำงานในสายการบินต้นทุนต่ำ	

สามารถุสรุปผลจากการศ์ึกษาได้ดังนี�

 ผลการศ์ึกษาตามวัตถุุประสงค์ข้อท่ี	 1 เพื่อำศึกษา 

แนวทางการจัดการความสุขขอำงพนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน 

ขอำงสายการบินตำ้นทุนตำ่ำ ผลจากการสัมภาษณ์พนักงานต้ำอำนรับ 

บนเครื่อำงบินขอำงสายการบินตำ้นทุนตำ่ำ พบว่า โอำกาสที่เกิดความสุข

จากการทำงานตำามความคิดเห็นขอำงพนักงาน คือำ การมีความ 

ภาคภูมิใจในตำำแหน่งงานและอำาชีพพนักงานตำ้อำนรับ การเช่ือำม่ัน 

ในความสามารถและศกัยภาพขอำงตำนเอำงในการทำงาน สายการบนิ

มีการอำอำกแบบกิจกรรมเพื่อำสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน  

การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงานที่ได้รับมอำบหมาย  

ซึง่จากความคดิเหน็ทีเ่ป็นความต้ำอำงการดงักล่าว สายการบนิต้ำนทุนต่ำำ 

สามารถนำข้อำมูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการความสุข

ขอำงพนักงานในอำนาคตำ

 ผลการศึ์กษาตามวัตถุปุระสงค์ขอ้ที	่2 เพือ่ำกำหนดโมเดล

ความสุขเพื่อำเป็นข้อำเสนอำแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการ

ความสขุขอำงพนกังานตำอ้ำนรบับนเครือ่ำงบนิขอำงสายการบนิตำน้ทนุตำำ่ 

จากการวิเคราะห์ข้อำมูลและสังเคราะห์ข้อำมูล ได้โมเดลความสุข 

เพื่อำเป็นข้อำเสนอำแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

  1. กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 

(Relationship Building Activities Between Employees)  

โดยกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานนั้นจะมีผล

ทำให้พนักงานสายการบินเกิดความคุ้นเคยกันและสร้างเครือำข่าย

ขอำงความรู้จักกันมากขึ้น ซ่ึงจะมีผลในระยะยาวเม่ือำต้ำอำงมาทำงาน

บนเที่ยวบินตำามตำารางบินเดียวกัน

  2. การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการทำงาน 

(Creating New Experiences at Work) สำหรับการสร้าง

ประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่นี ้พนกังานต้ำอำงการการทำงานทีอ่ำาจได้รบั

การปรับเปล่ียนเส้นทางในการทำงานให้มีการหมุนเวียนกันไป 

เพราะจะทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความสนุกสนานจาก 

จุดหมายปลายทาง

  3. การส่ือำสารข้อำมูลที่ เ พียงพอำและเหมาะสม  

(Communicating Sufficient and Appropriate Information) 

พนักงานตำ้อำนรับบนเที่ยวบินตำ้อำงการข้อำมูลสำหรับการทำงาน 

ที่ครอำบคลุมในประเด็นตำ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อำงทั้งที่เกี่ยวกับการทำงาน

ในหน้าที่ และที่เกี่ยวข้อำงกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงาน

โดยผ่านช่อำงทางตำ่าง ๆ  ที่เป็นสาธารณะและช่อำงทางส่วนตำัว เพื่อำให้

เกิดความเข้าใจที่ถูกตำ้อำงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  4. การสร้างความสมดุลขอำงชีวิตำการทำงานกับ 

ชีวิตำครอำบครัว (Balancing work-life with family) พนักงาน

ตำอ้ำนรบับนเทีย่วบนิตำอ้ำงการใหส้ายการบนิจดัตำารางบนิ โดยพจิารณา

จากพื้นฐานข้อำจำกัดขอำงพนักงานซ่ึงอำาจเป็นการดำเนินการ 

ในลักษณะทีเ่ปน็ไปตำามระเบียบหรอืำขัน้ตำอำนในการทำงานทีส่ามารถ

ปรบัเปล่ียนได ้เชน่ การเปลีย่นตำารางบนิ หรือำหากพนกังานมเีหตำผุล

ความจำเป็นที่เกี่ยวข้อำงกับปัญหาส่วนตำัว อำาจให้สายการบิน

พิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งโดยปกตำิการบริหารงานขอำงสายการบิน 

ก็มีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวอำยู่แล้ว

  5. การบรหิารคา่ตำอำบแทนทีเ่หมาะสม (Appropriate 

Compensation Management) พนักงานตำ้อำงการให้การบริหาร

ค่าตำอำบแทนตำามภาระงานที่มีความแตำกต่ำางกันอำอำกไป เพราะ 

ในแต่ำละเที่ยวบินความยากง่ายในการทำงานแตำกต่ำางกัน เช่น  

ในเส้นทางตำามตำารางบินที่มีผู้โดยสารเตำ็มเที่ยวบินกับเส้นทาง 

ที่ผู้โดยสารไม่เต็ำมเที่ยวบิน สายการบินอำาจกำหนดเงินเพิ่มพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2  

      แสดงโมเดลความสุขของพนกังานตอนรับบนเครื่องบิน:   

                     สายการบินท่ีใหบริการเต็มรปูแบบ 

 
 

 
 ในขณะเดียวกันผูวิจัยมีการตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล ดวยวิธีการการตรวจสอบขอมูลสามเสา 
(Triangulation) (Denzin, 1989) เพ่ือเปนการยืนยันวาขอมูลที่ไดมีความนาเช่ือถือมากเพียงพอตอการสรุปผลการวจิัย 
 

ผลการวิจัย 
หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

พนักงานตอนรับของธุรกิจสายการบินโดยสามารถสรุปผลสําคัญที่ไดเปน 2 กลุม ไดแกกลุมท่ีเปนพนักงานตอนรับที่

ปฏิบัติงานในสายการบินตนทุนต่ํา และพนักงานตอนรับท่ีปฏิบัติการในสายการบินท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ 

 1. ผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลที่เปนพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินสําหรับผูที่ทํางานในสายการบิน

ตนทุนต่ํา สามารถสรุปผลจากการศึกษาไดดงันี้ 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการความสุขของพนักงานตอนรับบน

เครื่องบินของสายการบินตนทุนต่ํา ผลจากการสัมภาษณพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของสายการบินตนทุนต่ําพบวา

โอกาสที่เกิดความสุขจากการทํางานตามความคิดเห็นของพนักงานคือ การมีความภาคภูมิใจในตําแหนงงานและอาชีพ

พนักงานตอนรับ การเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตนเองในการทํางาน สายการบินมีการออกแบบกิจกรรม

เพื่อสรางความสัมพันธระหวางพนักงาน การสรางบรรยากาศที่เหมาะสมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจากความ

คิดเห็นที่เปนความตองการดังกลาว สายการบินตนทุนต่ําสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการจัดการ

ความสุขของพนักงานในอนาคต 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือกําหนดโมเดลความสุขเพ่ือเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนว

ทางการจัดการความสุขของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของสายการบินตนทุนต่ํา จากการวิเคราะหขอมูลและ

สังเคราะหขอมูล ไดโมเดลความสุขเพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี ้

    1. กิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวางพนักงาน (Relationship Building Activities Between 

Employees) โดยกิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวางพนักงานนั้นจะมีผลทําใหพนักงานสายการบินเกิดความคุนเคย

กันและสรางเครือขายของความรูจักกันมากขึ้น ซึ่งจะมีผลในระยะยาวเม่ือตองมาทํางานบนเที่ยวบินตามตารางบิน

เดียวกัน 

     2. การสรางประสบการณที่แปลกใหมในการทํางาน (Creating New Experiences at Work) สําหรับ

การสรางประสบการณท่ีแปลกใหมนี้ พนักงานตองการการทํางานที่อาจไดรับการปรับเปลี่ยนเสนทางในการทํางานใหมี

การหมุนเวยีนกันไป เพราะจะทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความสนุกสนานจากจุดหมายปลายทาง 
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ที่แตำกตำ่างกันอำย่างเห็นได้ชัด เพื่อำเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อำน 

ในการทำงานที่มากขึ้น

  6. การบริหารสภาพแวดล้อำมในการทำงาน (Working 

Environment Management) โดยสิง่สำคญัสำหรบัสภาพแวดลอ้ำม

ในการทำงาน คอืำ ความพรอ้ำมขอำงอำปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ำงกบัการทำงาน 

ควรอำยู่ในสภาพดี มีความเพียงพอำ

 2.	 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นพนักงาน

ต้อนรับบนเคร่ืองบินสำหรับผู้ที่ทำงานในสายการบินที่ให้บริการ

เต็มรูปแบบ	สามารถุสรุปผลจากการศ์ึกษาได้ดังนี�

	 ผลการศึ์กษาตามวัตถุปุระสงค์ขอ้ที	่1 เพือ่ำศกึษาแนวทาง

การจดัการความสขุขอำงพนักงานต้ำอำนรบับนเครือ่ำงบนิขอำงสายการบนิ 

ทีใ่ห้บรกิารเตำม็รปูแบบ ผลจากการสมัภาษณพ์บวา่ พนกังานตำอ้ำนรบั

บนเครื่อำงบินขอำงสายการบินท่ีให้บริการเต็ำมรูปแบบมีความเห็นว่า 

การทำงานที่ มีความสุข คือำ การได้ใช้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์มาทำให้งานประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกัน 

การสร้างความเขา้ใจและเรยีนรูค้วามแตำกต่ำางระหว่างบุคคลก็ทำให้

การทำงานเกิดการขับเคลื่อำนท่ีดี การสร้างเป้าหมายในสายอำาชีพ

ตำามตำำแหน่งงานเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการทำงาน 

และมีความสุข ซึ่งจากความคิดเห็นตำามความตำ้อำงการดังกล่าว  

สายการบินที่ ให้บริการเตำ็มรูปแบบสามารถนำไปใช้สำหรับ 

การกำหนดนโยบาย เพื่อำบริหารจัดการพนักงานให้เกิดการทำงาน

ทีมี่ประสทิธภิาพและมคีวามสขุในงานอำนัสง่ผลโดยตำรงตำอ่ำผูโ้ดยสาร

ที่มาใช้บริการขอำงสายการบิน

 ผลการศึ์กษาตามวัตถุปุระสงค์ขอ้ที	่2 เพือ่ำกำหนดโมเดล

ความสุขเพื่อำเป็นข้อำเสนอำแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการ

ความสุขขอำงพนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบินขอำงสายการบินที่ให้

บริการเต็ำมรูปแบบ จากการวิเคราะห์ข้อำมูลและสังเคราะห์ข้อำมูล  

ได้โมเดลความสุขเพื่อำเป็นข้อำเสนอำแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

  1. การกำหนดเส้นทางอำาชีพที่ ชั ด เจนให้กับ 

พนักงานตำ้อำนรับบนเคร่ือำงบิน (Providing Clear Career Paths 

for Flight Attendants) พนักงานตำ้อำนรับตำ้อำงการการได้รับ 

ความชัดเจนในเรื่อำงขอำงความก้าวหน้าในตำำแหน่งงาน เกณฑ์ที่ใช ้

ในการพัฒนาตำนเอำงเพือ่ำเลือ่ำนตำำแหน่ง หรือำเกณฑ์การพัฒนาตำนเอำง

เพื่อำเตำรียมความพร้อำมในการปรับตำำแหน่งเพื่อำการเตำิบโตำในอำาชีพ

  2. กิจกรรมเพื่อำสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง

พนักงานประจำปี (Annual Activities to Create Interactions 

Among Employees) กิจกรรมระหว่างพนักงานถึงแม้ไม่ใช่ปัจจัย

หลักที่ทำให้พนักงานมีความสุขเมื่อำเทียบกับปัจจัยอำื่น ๆ เช่น  

การจ่ายค่าตำอำบแทน แตำ่พนักงานก็ยอำมรับว่ากิจกรรมระหว่างกัน 

ก็เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานรูปแบบหนึ่ง

  3. บรรยากาศและสภาพแวดล้อำมท่ีดีในการทำงาน

ทั้งจากเพื่อำนร่วมงานและผู้บริหารสายการบิน (Creating good 

Atmosphere and Working Environment from Colleagues 

and Airl ine Executives) พนักงานสายการบินเห็นว่า 

การมีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้การทำงาน 

มีความสุข โดยอำาจแบ่งบรรยากาศในการทำงานที่เกี่ยวข้อำงกับคน

อำอำกเป็น 2 ส่วน

  ส่วนที่ 1 เพื่อำนร่วมงาน บรรยากาศในการทำงานที่ดี

เกิดจากการมีเพื่อำนร่วมเที่ยวบินที่ดี ที่เข้ากันได้ ทำงานเป็นทีม

  ส่วนที่ 2 ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อำงกับการทำงานในระดับ

ตำ่าง ๆ จะตำ้อำงแสดงให้พนักงานเห็นว่ามีความตำั้งใจ มีความจริง 

ในการบริหารงานหรือำแก้ปัญหาในด้านตำ่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การเข้าถึง

ได้ง่าย เป็นตำ้น

  4. การสรา้งความภาคภมูใิจในอำาชพีพนกังานตำอ้ำนรบั

บนเครื่อำงบิน (Creating Pride in a Flight Attendant Career) 

พนักงานต้ำอำนรับบนเครื่อำงบินมีความภาคภูมิใจในการทำงานกับ 

สายการบิน บุคคลรอำบข้างให้การยอำมรับ ดังนั้นธุรกิจสายการบิน

จะตำ้อำงสร้างบรรยากาศขอำงความภาคภูมิ ใจขอำงพนักงาน 

ในการทำงานในสายการบิน เช่น การประชาสัมพันธ์ถึงมาตำรฐาน 

การให้บริการที่ดีกับผู้โดยสารทุกระดับ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

ให้ปรากฏแก่สายตำาคนทั่วไป เป็นตำ้น

  5. การกำหนดตำารางเวลาในการทำงานที่เหมาะสม

กับการใช้ชีวิตำครอำบครัว (Determining a Work Schedule that 

is Suitable for Family Life) การกำหนดตำารางบินสำหรับพนักงาน

อำาจจะเป็นเรื่อำงที่ค่อำนข้างยาก เพียงแต่ำสายการบินอำาจพิจารณา 

ในการกำหนดหรือำเพิ่มแนวปฏิบัตำิสำหรับการทำงานขอำงพนักงาน

ตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน ที่สอำดคล้อำงกับพื้นฐานส่วนบุคคลเพี่อำให้เกิด

ความสมดุลในการใช้ชีวิตำ เช่น พนักงานที่มีครอำบครัว (สมรส 

ไม่มีบุตำร/สมรสมีบุตำร) เป็นตำ้น

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการสรุปผลการวิจัยซึ่งพบว่า โมเดลขอำงพนักงาน

ต้ำอำนรบับนเทีย่วบินกรณสีายการบินต้ำนทนุตำำ่น้ันมปีระเด็นท่ีน่าสนใจ 

ดังนี้คือำ อำงค์ประกอำบขอำงปัจจัยหรือำตำัวแปรที่ทำให้พนักงาน 

เกิดความสุขในการทำงานซ่ึงประกอำบด้วย 1) กิจกรรมการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน (Relationship Building Activities 

Between Employees) 2) การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 

ในการทำงาน (Creating New Experiences at Work)  

3) การสื่อำสารข้อำมูลที่เพียงพอำและเหมาะสม (Communicating 

Sufficient and Appropriate Information) 4) การสร้าง 

ความสมดุลขอำงชีวิตำการทำงานกับชีวิตำครอำบครัว (Balancing 

work-life with family) 5) การบริหารค่าตำอำบแทนที่เหมาะสม 

(Appropriate Compensation Management) 6) การบริหาร

สภาพแวดล้อำมในการทำงาน (Working Environment  
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Management) ซึ่งเม่ือำพิจารณาจะเห็นว่า พนักงานตำ้อำนรับ 

บนเครื่อำงบินนั้นก็นับเป็นพนักงานที่ตำ้อำงปฏิบัตำิงานตำามข้อำกำหนด

ขอำงสายการบินเฉกเช่นเดียวกับการทำงานบริษัททั่ว ๆ  ไป เพียงแตำ่

ว่าในรูปแบบขอำงการทำงานอำาจแตำกตำ่างตำรงท่ีการปฏิบัตำิงาน 

ตำ้อำงปฏิบัตำิอำยู่บนเคร่ือำงบิน และเวลาในการทำงานก็คิดเป็นชั่วโมง

โดยรวม ดงันัน้ในความตำอ้ำงการขอำงพนกังานทีต่ำอ้ำงการไดร้บักจิกรรม

เพื่อำสร้างความรู้จักกันจึงเป็นเรื่อำงที่สายการบินควรให้ความสำคัญ 

เพราะในการทำงานดว้ยจำนวนพนกังานทีมี่จำนวนมาก ทำใหโ้อำกาส

ทีพ่นกังานจะไดรู้้จักกนัหรอืำเวยีนมาทำงานรว่มกนัในแตำล่ะเทีย่วบนิ

น้ันน้อำยมาก นอำกจากน้ีการสร้างประสบการณ์ในการทำงาน 

ที่แปลกใหม่ที่ได้รับจากการทำงานในเส้นทางใหม่ ๆ เป็นส่ิงที่ช่วย

สรา้งแรงจูงใจในการทำงานขอำงพนักงานต้ำอำนรับบนเทีย่วบิน เพราะ

การทำงานในเส้นทางใหม่ทำให้ในช่วงที่ไม่ได้ปฏิบัตำิงานพนักงาน 

มีเวลาพักผ่อำนและเรียนรู้ประสบการณ์จากจุดหมายปลายทาง 

ตำามเส้นทางบิน ในขณะทีค่วามต้ำอำงการในเรือ่ำงทีเ่กีย่วกับการส่ือำสาร

ข้อำมูลจากธุรกิจไปยังพนักงานก็เป็นปัจจัยท่ีช่วยให้พนักงาน 

เกิดความเข้าใจอำันดีตำ่อำสถานการณ์ในด้านตำ่าง ๆ ขอำงธุรกิจ เช่น 

สถานการณ์ในด้านการแข่งขัน สถานการณ์ในด้านผลประกอำบการ

ขอำงสายการบนิ หรือำปัจจยัแวดลอ้ำมอำืน่ ๆ  ซ่ึงการสือ่ำสารทีค่รอำบคลมุ

จะชว่ยใหค้วามเขา้ใจขอำงพนกังานเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั ในขณะ

ทีค่วามตำอ้ำงการดา้นความสมดลุในชวีติำการทำงานกบัชวีติำครอำบครวั

ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่พนักงานทุกคนต้ำอำงการ เพราะว่าด้วยเหตุำผล

ความจำเป็นขอำงพนักงานบางส่วนที่มีครอำบครัวตำ้อำงดูและบางราย

อำาจตำอ้ำงการดแูลพอ่ำแมท่ีแ่กเ่ฒา่ บางรายอำาจมลีกูหลานทีต่ำอ้ำงไดร้บั

การดูแลเอำาใจใส่ แตำ่ถึงอำย่างไรการเรียกร้อำงที่มากเกินไปก็มักจะ 

ไม่ได้รับการตำอำบสนอำง หากแต่ำสายการบินอำาจต้ำอำงมีการพิจารณา

ถึงความเหมาะสม ซ่ึงเพียงคำนึงถึงจริยธรรมเล็กน้อำยตำ่อำพนักงาน 

ก็สามารถสร้างความสุขได้มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่ำอำ

การให้บริการกับผู้โดยสารทางอำ้อำมอำีกรูปแบบหน่ึง ประเด็นสำคัญ

ขอำงความสุขหนึ่งขอำงพนักงานต้ำอำนรับบนเครื่อำงบิน คือำ การได้รับ 

ค่าตำอำบแทนที่เป็นไปตำามความคาดหวัง ด้วยเหตุำน้ีความชัดเจน 

ในการให้ค่าตำอำบแทนซึ่งอำาจต้ำอำงสร้างความเข้าใจตำั้งแตำ่แรกเข้ามา

ทำงานขอำงพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ห้ามคลุมเครือำ เพื่อำที่พนักงาน

จะได้ตำัดสินใจว่าจะปฏิบัตำิงานกับสายการบินหรือำไม่ เพราะหาก

กล่าวตำามความเป็นจริง ณ ขณะปัจจุบัน ธุรกิจสายการบินมีโอำกาส

เลือำกพนักงาน พนักงานก็มีโอำกาสในการเลือำกสายการบิน 

เช่นเดียวกัน เพราะจากการแข่งขันกันขอำงสายการบินในการดูแล 

ผู้โดยสาร จำเป็นตำ้อำงใช้พนักงานจำนวนมากในการให้บริการ  

ซึ่งสุดท้ายเมื่อำมีความชัดเจนตำั้งแตำ่แรกเข้าก็จะทำให้เม่ือำพนักงาน 

เขา้มาทำงานและทำงานต่ำอำเนือ่ำงในระยะยาวจะไม่มปีระเด็นปญัหา

เรื่อำงขอำงค่าตำอำบแทนเพราะเท่ากับว่าการเข้ามาทำงานในธุรกิจ 

สายการบินนั้น พนักงานได้ยอำมรับกับค่าตำอำบแทนท่ีถูกกำหนดไว้

อำยา่งชดัเจนแลว้ สิง่สำคญัสดุทา้ย คอืำ การบรหิารจดัการดา้นสภาพ

แวดล้อำมขอำงสายการบินที่มีผลตำ่อำความพึงพอำใจในการทำงาน โดย

อำาจปฏิเสธไม่ได้ว่าความพร้อำมขอำงอำุปกรณ์ในการทำงาน ทำให ้

การทำงานขอำงพนักงานตำ้อำนรับบนเที่ยวบินเกิดความคล่อำงตำัว  

ซึง่ทำใหป้ระสทิธภิาพในการทำงานขอำงพนกังานมมีากขึน้ตำามลำดบั 

โดยเหตำผุลตำา่ง ๆ  ดงักลา่วขา้งตำน้สอำดคลอ้ำงกบัการจดัการทรพัยากร

มนุษย์กับประสิทธิผลขอำงอำงค์การตำามแนวคิดขอำง Noe et al. 

(2014) และ กิ่งพร  ทอำงใบ (2563) ซึ่งอำธิบายว่า การจัดการทุน

มนุษย์ขอำงอำงค์การมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดประสิทธิผลต่ำอำอำงค์การ

และยังสอำดคล้อำงกับการวิจัยขอำง ภาวิน  ชินะโชตำิ, ทอำงฟู  ศิริวงศ์

และภาณุ  ชินะโชตำิ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อำง ปัจจัยที่มีผลตำ่อำ 

ความสุข ในการทำงานขอำงพนักงานก่อำนวัย เกษียณอำายุ 

ในอำุตำสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล

ตำ่อำความสุขในการทำงานโดยรวมในด้านคุณภาพชีวิตำการทำงาน

ไดแ้ก ่การบรูณาการทางสังคม การทำงานร่วมกัน สทิธขิอำงพนักงาน 

นอำกจากนี้ยังสอำดคล้อำงวิริยาภรณ์  แก้วเกิด, พรรัตำน์  แสดงหาญ

และอำภิญญา  อำิงอำาจ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อำง การดำเนินงาน 

เพื่อำสร้างความสุขและความผูกพันขอำงพนักงานในอำงค์กรสุขภาวะ

ตำ้นแบบ ผลจากการศึกษาพบว่า แนวทางการดำเนินงานในอำงค์กร

สุขภาวะตำ้นแบบมีการจัดกิจกรรมตำามแนวทางการสร้างความสุข  

8 ประการ ซึ่งประกอำบไปด้วย การมีสุขภาพดี การมีน้ำใจงาม  

การผ่อำนคลาย การหาความรู้ การมีคุณธรรม การใช้เงินเป็น การมี

ครอำบครัวดี และการมีสังคมดี โดยการจัดกิจกรรมนั้นตำ้อำงมีการ

อำอำกแบบให้สอำดคล้อำงกับคุณภาพชีวิตำขอำงพนักงาน

 จากการสรุปโมเดลความสุขขอำงพนักงานตำ้อำนรับ 

บนเที่ยวบินขอำงสายการบินที่ให้บริการเตำ็มรูปแบบสรุปได้ว่า  

ความสุขขอำงพนักงานจะเกิดขึ้นได้น้ันย่อำมมีปัจจัยสำคัญที่เป็น 

อำงค์ประกอำบดังนี้ 1) การกำหนดเส้นทางอำาชีพที่ชัดเจนให้กับ

พนักงานตำ้อำนรับบนเคร่ือำงบิน (Providing Clear Career Paths 

for Flight Attendants) 2) กิจกรรมเพื่อำสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

ระหว่างพนักงานประจำปี (Annual Activities to Create  

Interactions Among Employees) 3) บรรยากาศและสภาพ

แวดล้อำมที่ดีในการทำงานทั้งจากเพื่อำนร่วมงานและผู้บริหาร 

สายการบิน (Creating Good Atmosphere and Working  

Environment from Colleagues and Airline Executives)  

4) การสร้างความภาคภูมิใจในอำาชีพพนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน 

(Creating Pride in a Flight Attendant Career)  5) การกำหนด

ตำารางเวลาในการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตำครอำบครัว  

(Determining a Work Schedule that is Suitable for Family 

Life) โดยอำงค์ประกอำบสำคัญขอำงความสุขขอำงพนักงานตำ้อำนรับ 

บนเครื่อำงบินที่ทำงานกับสายการบินที่ให้บริการเตำ็มรูปแบบ 

มี 5 อำงค์ประกอำบที่สำคัญ ซ่ึงอำธิบายได้ว่า ความสุขขอำงพนักงาน 
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ในการทำงานเกิดจากธุรกิจสายการบินมีการกำหนดเส้นทางอำาชีพ

หรือำเรียกง่าย ๆ  ว่า ความก้าวหน้าในการทำงานซึ่งตำลอำดระยะเวลา 

ในการทำงานขอำงพนักงานตำั้งแตำ่แรกเข้าจนกระทั่งเกษียณอำายุน้ัน 

จำเป็นจะต้ำอำงทราบความก้าวหน้าในตำำแหน่งหน้าท่ีการงานขอำง

ตำนเอำง โดยสายการบินอำาจตำ้อำงมีการกำหนดเกณฑ์ท่ีตำายตำัวและ

ชัดเจนถึงการเลื่อำนขั้นเลื่อำนตำำแหน่ง เช่น การทำงานขอำงพนักงาน

เมื่อำครบกี่ปีจะสามารถปรับขั้นปรับตำำแหน่งอำะไรได้บ้าง หรือำการที่

จะปรับเปลี่ยนจากพนักงานก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้าและผู้บริหาร

จะตำ้อำงมีการเตำรียมตำัวหรือำมีคุณสมบัตำิอำย่างไร และให้ถือำเกณฑ์ 

ดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัตำิโดยไม่ให้ระหว่างปีมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์

อำยู่ตำลอำดเวลา ทั้งนี้เพื่อำความชัดเจนและเกิดความรู้สึกเป็นธรรม 

ในการทำงาน อำงค์ประกอำบที ่2 ขอำงความสขุ คอืำ กจิกรรมปฏิสัมพันธ์ 

ระหวา่งพนกังานซึง่มีผลตำอ่ำการทำงานขอำงพนักงาน โดยสายการบิน

อำาจกำหนดแนวทางในการสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากร 

กลุ่มเล็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือำเป็นกิจกรรมประจำปี เช่น 

งานสงัสรรค์ประจำปี งานเลีย้งสำหรับพนกังานทัง้ในและนอำกสถานที่ 

แตำ่อำย่างไรก็ตำามแนวทางในการจัดกิจกรรม คือำ การพิจารณาให้

พนักงานได้มีโอำกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด เพราะตำาราง

ในการทำงานขอำงพนักงานตำ้อำนรับบนเท่ียวบิน ไม่สอำดคล้อำงกัน

เหมือำนการทำงานปกตำิทั่วไป อำงค์ประกอำบที่ 3 ในด้านบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อำมที่ดีในการทำงานทั้งจากเพื่อำนร่วมงานและ 

ผู้บริหารสายการบิน การส่งตำ่อำความสุขหรือำการส่งตำ่อำความเชื่อำมั่น

ในการทำงานขอำงผู้บริหารนับเป็นปัจจัยจูงใจในอำีกรูปแบบหน่ึง 

หน้าที่หนึ่งขอำงผู้บริหาร คือำ การเรียกขวัญกำลังใจในการทำงาน  

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ในขณะที่พนักงานเมื่อำได้รับการส่ง

ผ่านพลังแห่งการมีไฟในการทำงานก็จะช่วยเสริมสร้างความสุข 

ให้เกิดขึ้นแม้งานจะมีความเหนื่อำยยากลำบากเพียงใด ในขณะที่ 

อำงค์ประกอำบด้านบรรยากาศในการทำงานท่ีเกิดจากความพร้อำม 

ความสมบูรณ์ขอำงสภาพการใช้งานขอำงอุำปกรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญ 

เช่นเดียวกัน อำงค์ประกอำบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในอำาชีพพนักงาน

ตำ้อำนรับบนเครื่อำงบินถือำเป็นความสุขอำีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเปรียบก็

เสมือำนกับความสุขทางใจที่พนักงานได้รับจากการประกอำบอำาชีพ 

ทีม่เีกียรติำ มคีวามมัน่คงและถือำเป็นอำาชีพทีมี่รายได้รวมโดยเฉลีย่สูง 

เป็นที่คาดหวังและได้รับการยอำมรับจากสังคม ดังนั้นสายการบิน 

จะตำ้อำงดำเนินมาตำรการหรือำแนวทางในการคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจ

ขอำงพนกังานใหอ้ำยูค่วบคูก่บัอำาชพีไปในระยะยาว และอำงคป์ระกอำบ

สุดท้าย คือำ การกำหนดตำารางเวลาในการทำงานท่ีเหมาะสมกับ 

การใช้ชีวิตำครอำบครัว โดยปกตำิแล้วน้ันในทางปฏิบัตำิทำได้ยากมาก 

เนือ่ำงจากว่าการทีจ่ะใหส้ายการบนิทำตำามความตำอ้ำงการดว้ยเหตำผุล

ข้อำจำกัดต่ำาง ๆ ซึ่งไม่สามารถนำมาเป็นเหตุำผลหลักได้ แต่ำอำย่างไร

กต็ำามสายการบนิอำาจพจิารณาจดักลุม่พนกังานตำามขอ้ำจำกดัพืน้ฐาน 

เพื่อำให้การกำหนดตำารางการทำงานขอำงพนักงานที่ให้บริการ 

บนเทีย่วบนิน้ันไมก่อ่ำใหเ้กดิความเครยีด ความกงัวล ความไมส่บายใจ

จนส่งผลตำ่อำมาตำรฐานในการให้บริการได้ ซ่ึงสอำดคล้อำงกับแนวคิด

เรื่อำง การสร้างความผูกพันขอำงพนักงานขอำงศรีธนา  บุญญเศรษฐ์ 

(2563) ที่กล่าวว่า ความผูกพันขอำงพนักงานเป็นความรู้สึกดี ๆ  ขอำง

พนักงานที่มีตำ่อำงานและอำงค์การจนทำให้พนักงานทุ่มเทในการ

ปฏิบัตำิงานเพื่อำให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นแก่อำงค์การ รวมทั้งสอำดรับกับ 

การวิจัยขอำง ภาวิน  ชินะโชตำิ, ทอำงฟู  ศิริวงศ์ และภาณุ  ชินะโชตำิ 

(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อำง ปัจจัยที่มีผลตำ่อำความสุขในการทำงาน 

ขอำงพนักงานก่อำนวัยเกษียณอำายุในอำุตำสาหกรรม จังหวัดนนทบุร ี

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลตำ่อำความสุขในการทำงานโดยรวม

ในด้านคุณภาพชีวิตำการทำงาน ได้แก่ การบูรณาการทางสังคม  

การทำงานร่วมกัน สิทธิขอำงพนักงาน นอำกจากนี้ยังสอำดคล้อำงกับ 

การศึกษาวิจัยขอำง อำุมาวรรณ  วาทกิจ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อำง 

ปจัจยัสำคญัเปน็อำงคก์รแหง่ความสขุ กรณศีกึษา ธรุกจิโรงแรมระดบั 

4-5 ดาว ในเขตำอำำเภอำเมือำง จังหวัดขอำนแก่น ผลจากการศึกษา 

พบว่า แนวทางในการเป็นอำงค์กรแห่งความสุขขอำงโรงแรม ระดับ 

4-5 ดาวในเขตำอำำเภอำเมือำง จังหวัดขอำนแก่น คือำ 1) การบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการเป็นอำงค์กรแห่งความสุข  

2) กระบวนการสร้างสุข โดยมีการกำหนดนโยบายอำงค์กร กำหนด

ผูร้บัผดิชอำบวางแผนโครงการ และประเมินโครงการ โดยให้บคุลากร

มีส่วนร่วม 3) ผลลัพธ์ขอำงอำงค์กร การเป็นอำงค์กรแห่งความสุข

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะแสดงอำอำกมาในรปูแบบขอำงคณุภาพในการปฏบิตัำงิาน 

การเพิ่มขึ้นขอำงผลผลิตำ ภาพลักษณ์ขอำงอำงค์กรดีขึ้น ในที่สุดแล้ว 

การเป็น “อำงค์กรแห่งความสุข” จะเป็นเครื่อำงมือำทางการแข่งขัน 

ทีส่ำคัญอำยา่งหนึง่ขอำงธุรกจิบรกิารและยังมคีวามสัมพนัธก์บังานวิจยั

ขอำง อำนุรักษ์  เรือำงรอำบ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อำง คุณภาพชีวิตำ 

ในการทำงานที่มีผลตำ่อำประสิทธิภาพการทำงานขอำงพนักงาน 

ฝ�ายผลิตำในโรงงานผลิตำชิ้นส่วนยานยนต์ำในภาคตำะวันอำอำกขอำงไทย 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตำในการทำงาน 5 ด้าน มีอิำทธิพล 

เชงิบวกตำอ่ำประสทิธภิาพการทำงานขอำงพนักงานฝ�ายผลิตำทัง้ 3 ดา้น

สรุปผลการวิจัย
 ผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานตำ้อำนรับบนเครื่อำงบิน 

ในภาพรวมจะมีความสุขในการทำงานได้นั้น ธุรกิจสายการบินควร

ดำเนินการในด้านกิจกรรมเพื่อำสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 

การจดัตำารางการทำงานทีส่อำดคลอ้ำงกบัปจัจยัความแตำกตำา่งระหวา่ง

พนักงาน การบริหารค่าตำอำบแทนและสวัสดิการเกื้อำกูลที่สอำดคล้อำง

กบัความคาดหวังรวมทัง้การอำอำกแบบบรรยากาศในการทำงานท่ีเอ้ืำอำ

ตำ่อำการปฏิบัตำิงาน
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ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลจากการศึกษาทำให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีเป็นอำงค์ประกอำบ

ขอำงความสุขในการทำงานขอำงพนักงานทัง้ทีเ่ป็นพนักงานทีป่ฏิบตัำงิาน 

ในสายการบนิตำน้ทนุตำำ่ หรอืำสายการบนิทีใ่หบ้รกิารเต็ำมรปูแบบ โดย

มีความต้ำอำงการที่คล้ายกัน เช่น การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง

พนกังาน การจา่ยคา่ตำอำบแทนตำามความเหมาะสมขอำงความเขม้ขน้

จากปริมาณงานที่ได้รับ ซึ่งสิ่งตำ่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงให้

เห็นว่า ธุรกิจสายการบินควรมีการกำหนดนโยบายหรือำแนวทาง 

ในการอำอำกแบบกิจกรรมขอำงบริษัทในแตำ่ละปี เพื่อำให้เกิดการทำ

กิจกรรมร่วมกัน เพื่อำสร้างความรักความสามัคคีที่มากขึ้นกว่าเดิม

 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ

 สายการบนิต้ำนทุนตำำ่ และสายการบนิทีใ่ห้บรกิารเตำม็รปูแบบ 

สามารถนำโมเดลความสุขตำามผลการศึกษาไปใช้สำหรับการเก็บ

รวบรวมขอ้ำมลูเพ่ิมเติำม เพือ่ำใหท้ราบความคาดหวงัหรอืำความตำอ้ำงการ

ทีแ่ทจ้รงิขอำงพนกังานตำอ้ำนรบับนเครือ่ำงบนิขอำงบรษิทั ซึง่จะมผีลตำอ่ำ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพนักงานรวมถึงพนักงานเอำง 

ก็จะมีความสุขในการทำงานและส่งผ่านความสุขน้ันไปยังผู้โดยสาร

ที่ใช้บริการ

 ข้อเสนอแนะสำหรับการศ์ึกษาวิจัยครั�งต่อไป

 สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งตำ่อำไป ผู้ ท่ีสนใจเกี่ยวกับ 

การศกึษาเร่ือำง ความสขุขอำงพนกังานตำอ้ำนรบับนเทีย่วบนิ อำาจศกึษา

ตำอ่ำยอำด ในการนำโมเดลไปสอำบถามกบัพนกังานตำอ้ำนรบับนเทีย่วบนิ 

ตำามรูปแบบขอำงสายการบินท่ีเป็นสายการบินตำ้นทุนตำ่ำและ 

สายการบินที่ให้บริการเต็ำมรูปแบบ เพื่อำเป็นการยืนยันอีำกครั้งหนึ่ง

ถึงอำงค์ประกอำบสำคัญที่เป็นปัจจัยสร้างความสุขในการทำงาน ตำาม

บรบิทขอำงบรษิทัทีมี่นโยบายในการบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนษุย์

ที่แตำกตำ่างกันอำอำกไป

กิตติกรรมประกาศ์
 ผู้วิจัยขอำขอำบคุณ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอำวกาศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตำะวันอำอำก ที่ได้พิจารณามอำบทุน

อำุดหนุนสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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	 วิจัยรำไพพรรณี.  14(2): 5-11.
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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้เพื่อำสำรวจรูปแบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคเนื้อำในอำำเภอำวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในภาคตำะวันอำอำก 

ขอำงประเทศไทย กลุ่มตำัวอำย่าง คือำ ฟาร์มโคเนื้อำ จำนวน 31 ฟาร์ม เก็บข้อำมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อำมูลร่วมกับข้อำมูล

จากสำนักงานปศสุตัำวอ์ำำเภอำวฒันานคร ผลการศกึษาพบวา่ เกษตำรกรสว่นใหญ่มปีระสบการณก์ารเล้ียงนอ้ำยกว่า 2 ป ีทกุฟารม์มีวตัำถปุระสงค์

ขอำงการเลี้ยงเพื่อำจำหน่ายโครุ่น พันธุ์โคเนื้อำที่นิยมใช้เป็นพ่อำพันธุ์ คือำ ลูกผสมบราห์มันกับชาร์โรเลส์ และที่นิยมใช้เป็นแม่พันธุ์ คือำ ลูกผสม

พื้นเมือำงกับบราห์มัน และลูกผสมบราห์มันกับชาร์โรเลส์ เกษตำรกรนิยมวิธีการผสมเทียมให้แก่โคแม่พันธุ์ แม่พันธุ์มีอำายุในการผสมครั้งแรก 

18 เดือำน มีอำัตำราการให้ลูกเฉลี่ย 1 ตำัวตำ่อำปี รูปแบบการเลี้ยงส่วนมากเป็นการเลี้ยงในโรงเรือำน ใช้แหล่งน้ำจากน้ำผิวดินและน้ำบาดาล  

มีการจัดทำแปลงหญ้ามากกว่าร้อำยละ 60 ให้อำาหารหยาบในรูปแบบขอำงหญ้าสด ไม่มีการเสริมอำาหารข้น มีโปรแกรมการทำวัคซีนป้อำงกัน

ปากเท้าเปื่อำยทุก 6 เดือำน โคเนื้อำจะถูกขายในรูปแบบมีชีวิตำโดยใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 18 เดือำนขึ้นไป และเมื่อำมีการส่งเสริมโครงการ

โคบาลบูรพาขอำงกรมปศุสัตำว์ทำให้เกษตำรกรให้ความสำคัญขอำงพันธุ์ลูกผสมและการจัดการแปลงหญ้าเพิ่มมากขึ้น  

คำสำคัญ : โคเนื้อำ, การจัดการ, อำำเภอำวัฒนานคร

Abtract
 The purpose of this study was to survey the rearing systems and management of beef cattle farms in  

Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province, in the East of Thailand. The sample group was 31 beef cattle farms. 

Data were collected from the Wattana Nakhon District Livestock Office by using an interview form and then the data 

was analyzed. The results found that most of the farmers had less than 2 years’ experience in raising cattle. All the 

farms raised cattle to produce young cattle. Brahman crossbred Charolais cattle were commonly used as bulls.  

Thai Native Cattle crossbred with Brahman and Brahman cross bred with Charolais cattle were commonly used for 

breeding. The farmers favored the artificial insemination method for cattle breeding. The mating age was 18 months 

at the first mating with an average litter rate of 1 head per year. Generally, the cattle used for rearing were housed 

and they were provided with water from surface and ground water sources. More than 60 percent of the pasture 

plots were provided with roughage in the form of fresh grass without concentrated supplements. A foot-and-mouth 

vaccination program was conducted every 6 months. Beef cattle were sold live at 18 months of age. This project, 

known as the “Kobarn Burapha Project”, was promoted by the Department of Livestock Development. As a result, 

farmers paid more attention to crossbred cattle breeds and pasture management.

Keywords : Beef Cattle, Management, Watthana Nakhon District
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บทนำ
 ปัจจุบันเกษตำรกรในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ 

เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อำเป็นอำย่างมาก เน่ือำงจากโคเน้ือำมีราคาที่สูง

และเป็นที่ตำ้อำงการขอำงตำลาดทั้งภายในและภายนอำกประเทศ ซึ่งจะ

เห็นได้จากการเพิ่มข้ึนขอำงจำนวนการเลี้ยงโคเน้ือำในประเทศไทย 

จาก 4.88 ล้านตำัว ในปี พ.ศ. 2560 (กรมปศุสัตำว์, 2560: 24) เป็น 

6.2 ล้านตำัวในปี พ.ศ. 2563 (กรมปศุสัตำว์, 2563: 24) โดยในปี  

พ.ศ. 2560 จังหวัดสระแก้วมีเกษตำรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อำ 3,500 ราย  

คิดเป็นร้อำยละ 13.19 ขอำงจำนวนเกษตำรกรผู้เลี้ยงสัตำว์ทั้งหมด และ

ในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มจำนวนเป็น 6,239 ราย คิดเป็นร้อำยละ 18.93 

ขอำงจำนวนเกษตำรกรผู้เลี้ยงสัตำว์ท้ังหมด นอำกจากน้ีปริมาณโคเนื้อำ 

ที่เลี้ยงขอำงจังหวัดสระแก้วอำยู่ในลำดับที่ 44 ขอำงประเทศ เท่ากับ 

38,396 ตำัวในปี พ.ศ. 2560 และมีการเพิ่มปริมาณการผลิตำโคเนื้อำ

อำยู่ในลำดับที่ 30 ขอำงประเทศ เท่ากับ 70,563 ตำัวในปี พ.ศ. 2563 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเตำิบโตำขอำงการประกอำบอำาชีพเลี้ยงโคเนื้อำ 

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว อำีกทั้งรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุน

โครงการโคบาลบูรพา เพือ่ำช่วยเหลือำเกษตำรกรในพืน้ที ่3 อำำเภอำขอำง

จงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก ่อำำเภอำอำรญัประเทศ อำำเภอำโคกสงู และอำำเภอำ

วัฒนานคร ซึ่งประสบกับปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี โดยรัฐบาล

จะอำุดหนุนสัตำว์เศรษฐกิจ จำนวน 2 ชนิด คือำ โคเนื้อำให้แก่เกษตำรกร 

6,000 ราย รายละ 5 ตำัว และแพะเนื้อำจำนวน 100 ราย รายละ  

32 ตำัว แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ตำ่อำการวางพื้นฐาน

เกษตำรกรรมในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว เกษตำรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อำอำาจ

ประสบปัญหาในการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม และปัจจัยการผลิตำ 

ตำ่าง ๆ  เช่น อำาหารและการให้อำาหาร การผสมพันธุ์ การป้อำงกันและ

ควบคุมโรค และสุขอำนามัยสัตำว์ ซึ่งมีการสำรวจพบปัญหาเหล่านี้ 

ในการเลี้ยงโคเนื้อำในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น จังหวัดแพร่พบปัญหา

การขาดแคลนอำาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง การแพร่ระบาดขอำงโรค 

ขาดความรู้ในการจัดการฟาร์ม (สุรีย์พร  แสงวงศ์ และคณะ, 2563: 

254) จังหวัดพัทลุงพบปัญหาการผสมพันธ์ุ การป้อำงกันโรค  

(ชฎารัตำน์  บุญจันทร์, 2552: 137-139) จังหวัดจันทบุรีพบปัญหา

ขาดความรู้ด้านพันธุ์และการผสมพันธ์ุ อำาหาร โรงเรือำน และ 

การควบคุมป้อำงกันโรค (ถาวร  ฉิมเลี้ยง และพรชัย  เหลือำงวารี, 

2559: 77) และจังหวัดน่านพบปัญหาอำาหารหยาบไม่เพียงพอำ 

ในฤดูแล้ง (ณัฐพันธุ์  กันธิยะ, 2562: 1) เป็นตำ้น เกษตำรกรผู้เลี้ยง 

โคเนื้อำอำำเภอำวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วมในโครงการ 

โคบาลบูรพาส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงรายย่อำยท่ีปรับเปลี่ยนอำาชีพ 

จากการปลูกพืชมาเลี้ยงสัตำว์เนื่อำงจากปัญหาภัยแล้ง ทำให ้

ไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อำมาก่อำน (สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตำร กระทรวงเกษตำรและสหกรณ,์ 2565: 30) จงึอำาจมปีญัหา

ขาดความรู้เรื่อำงพันธุ์ การเลี้ยง การจัดการอำาหาร การจัดการฟาร์ม 

ดังนั้นการวิจัยนี้จึงศึกษาข้อำมูลขอำงฟาร์มและผู้เลี้ยงโคเนื้อำเพื่อำเป็น

แนวทางในการพัฒนาอำงค์ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อำให้แก่เกษตำรกร 

ให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ำศกึษาขอ้ำมลูทัว่ไปขอำงฟารม์และผู้เลีย้ง ขอ้ำมลูพอ่ำพนัธุ์

และแม่พันธุ์โคเนื้อำ รูปแบบการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม การจัดการ

ด้านอำาหาร และการตำลาดขอำงโคเนื้อำในอำำเภอำวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว

วิธีดำเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างที่ศ์ึกษา

 สุ่มเลือำกพื้นที่ 7 ตำำบลจากทั้งหมด 11 ตำำบล ขอำงอำำเภอำ

วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ที่พบว่า มีการเลี้ยงโคเนื้อำโดยใช้ข้อำมูล

จำนวนการเลีย้งโคเนือ้ำขอำงแตำล่ะตำำบล และคำแนะนำจากสำนกังาน

ปศุสัตำวอ์ำำเภอำวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ สอำบถามเกษตำรกรผูเ้ลีย้ง

โคเนื้อำ จำนวน 31 ฟาร์ม (ตำารางที่ 1) ตำั้งแตำ่เดือำนมกราคม ถึงเดือำน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตารางที่	1 ข้อำมูลจำนวนฟาร์มการเล้ียงโคเนื้อำในแต่ำละตำำบล 

  ขอำงอำำเภอำวฒันานคร จงัหวัดสระแกว้ ทีท่ำการสุม่ศกึษา

ตำบล	 จำนวน	(ฟาร์ม)	 ร้อยละ

โนนหมากเค็ง 11 35.48

ท่าเกวียน 7 22.58

ช่อำงกุ่ม 7 22.58

วัฒนานคร 3 9.68

หนอำงแวง 1 3.23

ผักขะ 1 3.23

ห้วยโจด 1 3.23

 การเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้แบบสอำบถามในการสัมภาษณ์เกษตำรกรกลุ่มตำัวอำย่าง 

โดยได้นำแบบสอำบถามเสนอำให้ปศุสัตำว์อำำเภอำวัฒนานครและ

สตัำวบาลในพืน้ทีอ่ำำเภอำวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ พจิารณาเนือ้ำหา

และประเด็นหัวข้อำเพื่อำให้ครอำบคลุมทุกด้าน ประกอำบด้วยคำถาม

ปลายเปิด (open-ended question) และคำถามปลายปิด 

(closed-ended question) แบ่งอำอำกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1) 

ข้อำมูลทั่วไปขอำงฟาร์มและผู้เลี้ยงโคเนื้อำ ส่วนที่ 2) ข้อำมูลพ่อำและแม่

พันธ์ุโคเน้ือำ ส่วนที่ 3) รูปแบบการเล้ียงและการจัดการฟาร์ม  

ส่วนที ่4) การจดัการด้านอำาหาร วคัซนีและเวชภัณฑ์ และ ส่วนที ่5) 

การตำลาด โดยรวบรวมขอ้ำมลูเกษตำรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ำและการจดัการ

ขอำงกรมปศุสัตำว์ ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 จากสำนักงานปศุสัตำว์
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อำำเภอำวัฒนานคร ข้อำมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์โดยใช้สถิตำิ 

เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ และ 

ค่าร้อำยละ 

ผลการวิจัย
 ข้อมูลทั่วไปของฟาร์มและผู้เลี�ยงโคเนื�อ 

 จากการวิเคราะห์ข้อำมูลการเลี้ยงโคเน้ือำขอำงกลุ่มตัำวอำย่าง

ในอำำเภอำวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในตำ้นปี พ.ศ. 2561 พบว่า  

มีฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อำมากที่สุดในตำำบลโนนหมากเค็ง ร้อำยละ 35.48 

รอำงลงมาคือำ ตำำบลท่าเกวียน ตำำบลช่อำงกุ่ม ตำำบลวัฒนานคร ตำำบล

หนอำงแวง ตำำบลผักขะ และตำำบลห้วยโจด เท่ากับ ร้อำยละ 22.58, 

22.58, 9.68, 3.23, 3.23 และ 3.23 ตำามลำดับ (ตำารางที่ 1) ข้อำมูล

ทัว่ไปขอำงผูเ้ลีย้งโคเนือ้ำ พบวา่ วตัำถปุระสงคข์อำงการเลีย้งทัง้หมดเพือ่ำ

จำหน่ายโครุ่น ร้อำยละ 100 โดยเกษตำรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์

การเลี้ยงน้อำยกว่า 2 ปี ร้อำยละ 70.97 รอำงลงมาคือำ มีประสบการณ์

การเลี้ยง 2 ถึง 5 ปี ร้อำยละ 16.13 และมีประสบการณ์เลี้ยง 

มากกว่า 5 ปี ร้อำยละ 12.90 ปริมาณโคเนื้อำทั้งหมด จำนวน 325 ตำัว 

จำแนกเป็นพ่อำพันธุ์ 9 ตำัว (ร้อำยละ 2.77) แม่พันธุ์ 195 ตำัว (ร้อำยละ 

60.0) โครุ่นเพศผู้ 36 ตำัว (ร้อำยละ 11.08) และโครุ่นเพศเมีย 85 ตำัว 

(ร้อำยละ 26.15) เกษตำรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อำทุกฟาร์มไม่มีการสูญเขาโค 

ร้อำยละ 100 แตำ่มีการทำเครื่อำงหมายระบุตำัวสัตำว์โดยการตำิดเบอำร์หู 

ร้อำยละ 87.09

 เม่ือำพิจารณาข้อำมูลจำนวนเกษตำรกรและจำนวนโคเนื้อำ 

ในโครงการโคบาลบูรพา พื้นที่อำำเภอำวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

(ตำารางที ่2) โดยกรมปศสุตัำวเ์ริม่สง่มอำบโคเนือ้ำใหแ้กเ่กษตำรกรไดใ้นปี 

พ.ศ. 2561 และสง่มอำบแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2563 เกษตำรกรในอำำเภอำ

วัฒนานครที่เข้าร่วมโครงการจึงได้รับโคเนื้อำครบถ้วนท้ังหมด  

1,800 ราย คิดเป็นโคเนื้อำทั้งหมด 9,000 ตำัว ซึ่งตำำบลช่อำงกุ่มได้รับ

โคมากที่สุด จำนวน 1,335 ตำัว (ร้อำยละ 14.83) รอำงลงมาคือำ  

ตำำบลแซร์อำอำ 1,200 ตำัว (ร้อำยละ 13.33) ตำำบลท่าเกวียน 950 ตำัว  

(รอ้ำยละ 10.56) และตำำบลหนอำงหมากฝา้ย 920 ตำวั (รอ้ำยละ 10.22) 

ตำามลำดับ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2564 กรมปศุสัตำว์นำลูกโคที่เกิดขึ้น 

จากโคเน้ือำขอำงโครงการในระยะแรกไปมอำบให้เกษตำรกรรายใหม ่

ที่เข้าร่วมโครงการระยะที่สอำง

ตารางที่	2 จำนวนเกษตำรกรที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา ในพื้นที่อำำเภอำวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2560 - 2564

ตำบล	 จำนวนเกษตรกร	(ราย)	 จำนวนโคเนื�อ	(ตัว)	 จำนวนโคเนื�อ	(ร้อยละ)

วัฒนานคร 105 525 5.83

ท่าเกวียน 190 950 10.56

ผักขะ 121 605 6.72

โนนหมากเค็ง 180 900 10.00

หนอำงน้ำใส 84 420 4.67

ช่อำงกุ่ม 267 1,335 14.83

หนอำงแวง 173 865 9.61

แซร์อำอำ 240 1,200 13.33

หนอำงหมากฝ้าย 184 920 10.22

หนอำงตำะเคียนบอำน 173 865 9.61

ห้วยโจด 83 415 4.61

 ข้อมูลพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์โคเนื�อ	

 จากกลุม่ตัำวอำย่างทีศ่กึษา พบว่า มกีารเลีย้งพ่อำพนัธุโ์คเนือ้ำ

ในพื้นที่ 3 ตำำบล คือำ ตำำบลท่าเกวียน ร้อำยละ 77.78 ตำำบล 

หนอำงแวง ร้อำยละ 11.11 และตำำบลห้วยโจด ร้อำยละ 11.11 ซึ่ง

สามารถจำแนกเป็นพันธ์ุลูกผสมบราห์มันกับชาร์-โรเลส์ ร้อำยละ 

88.89 และพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือำงกับบราห์มัน ร้อำยละ 11.11 โดย 

แม่พันธุ์โคเนื้อำสามารถจำแนกได้เป็นพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือำงกับ 

บราหม์นั รอ้ำยละ 48.72 พนัธุลู์กผสมบราหม์นักบัชารโ์รเลส ์รอ้ำยละ 

38.46 และพันธ์ุพื้นเมือำง ร้อำยละ 12.82 ซึ่งตำำบลโนนหมากเค็ง 

มีการเลี้ยงแม่พันธุ์มากที่สุด ร้อำยละ 30.77 รอำงลงมาคือำ ตำำบล 

ท่าเกวียน ร้อำยละ 22.56 ตำำบลช่อำงกุ่ม ร้อำยละ 17.95 ตำำบล

วัฒนานคร ร้อำยละ 12.82 ตำำบลห้วยโจด ร้อำยละ 7.69 ตำำบล 

หนอำงแวง ร้อำยละ 5.13 ตำำบลผักขะ ร้อำยละ 3.08 โดยเกษตำรกร

นิยมเลี้ยงพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือำงกับบราห์มัน (ตำารางที่ 3)
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ภาพที่	1 จำนวนแม่พันธุ์โคเนื้อำที่ได้รับการผสมเทียม (ตำัว) ในพื้นที่ 11 ตำำบล ขอำงอำำเภอำวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564

ตารางที่	3 จำนวนพ่อำพันธุ์และแม่พันธุ์โคเนื้อำ จำแนกตำามสายพันธุ์และตำำบลขอำงกลุ่มตำัวอำย่าง อำำเภอำวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 หัวข้อ	 ตำบล	 สายพันธุ์	 จำนวน	(ตัว)	 ร้อยละ

 พ่อำพันธุ์ 1. โนนหมากเค็ง - 0 0

  2. ท่าเกวียน ลูกผสมบราห์มันกับชาร์โรเลส์ 7 77.78

  3. ช่อำงกุ่ม - 0 0

  4. วัฒนานคร - 0 0

  5. หนอำงแวง ลูกผสมบราห์มันกับชาร์โรเลส์ 1 11.11

  6. ผักขะ - 0 0

  7. ห้วยโจด ลูกผสมพื้นเมือำงกับบราห์มัน 1 11.11

   รวม 9 100

 แม่พันธุ์ 1. โนนหมากเค็ง ลูกผสมพื้นเมือำงกับบราห์มัน 35 17.95

   ลูกผสมบราห์มันกับชาร์โรเลส์ 20 10.26

   พื้นเมือำง 5 2.56

  2. ท่าเกวียน ลูกผสมบราห์มันกับชาร์โรเลส์ 30 15.38

   ลูกผสมพื้นเมือำงกับบราห์มัน 14 7.18

  3. ช่อำงกุ่ม พื้นเมือำง 20 10.26 

   ลูกผสมพื้นเมือำงกับบราห์มัน 15 7.69

  4. วัฒนานคร ลูกผสมพื้นเมือำงกับบราห์มัน 25 12.82

  5. หนอำงแวง ลูกผสมบราห์มันกับชาร์โรเลส์ 10 5.13

  6. ผักขะ ลูกผสมพื้นเมือำงกับบราห์มัน 6 3.08

  7. ห้วยโจด ลูกผสมบราห์มันกับชาร์โรเลส์ 15 7.69

   รวม 195 100

 

 

 

 3. ชองกุม พ้ืนเมือง 
ลูกผสมพื้นเมืองกับบราหมัน 

20 
15 

10.26 
7.69 

 4. วัฒนานคร ลูกผสมพื้นเมืองกับบราหมัน 25 12.82 

 5. หนองแวง ลูกผสมบราหมันกับชารโรเลส 10 5.13 

 6. ผักขะ ลูกผสมพื้นเมืองกับบราหมัน 6 3.08 

 7. หวยโจด ลูกผสมบราหมันกับชารโรเลส 15 7.69 

  รวม 195 100 

 

 
ภาพท่ี 1 จํานวนแมพันธุโคเน้ือที่ไดรับการผสมเทียม (ตัว) ในพ้ืนที่ 11 ตําบล ของอําเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว 

ระหวางป พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลแหลงที่มา อายุของพอพันธุและแมพันธุโคเนื้อ วิธีการผสมพันธุ และอัตราการใหลูก 
พบวา พอพันธุมาจากการเพาะเลี้ยงภายในฟารม คิดเปนรอยละ 9.67 ของจํานวนฟารมกลุมตัวอยาง มีอายุเฉลี่ยของพอ
พันธุในการผสมครั้งแรกเทากับ 24 เดือน อยางไรก็ตามเกษตรกรนิยมใชการผสมเทียมโดยมีเจาหนาท่ีปศุสัตวเขามา
ติดตามดูแลในพื้นท่ี รอยละ 100 และแมพันธุมาจากการเพาะเลี้ยงภายในฟารม คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนฟารม
กลุมตัวอยาง มีอายุเฉลี่ยของแมพันธุในการผสมครั้งแรกเทากับ 18 เดือน และมีอัตราการใหลูกเฉลี่ย 1 ตัวตอป  
 
ตารางที่ 4 แหลงที่มา อายุของพอพันธุและแมพันธุโคเนื้อ วิธกีารผสมพันธุ และอัตราการใหลกู 

เร่ือง หัวขอ จํานวน 
(ฟารม) 

รอยละ 

1. แหลงท่ีมาของพอพันธุ เพาะเลี้ยงภายในฟารมจากฝูง-ที่เปนโรค 2 6.45 

 เพาะเลี้ยงภายในฟารมและซื้อ-จากฝูงท่ีไมเปนโรค 1 3.23 
2. แหลงท่ีมาของแมพันธุ เพาะเลี้ยงภายในฟารมจากฝูง-ทีเ่ปนโรค 9 29.03 
 เพาะเลี้ยงภายในฟารมและซื้อ-จากฝูงท่ีไมเปนโรค 22 70.97 
3. อายุพอพันธุเมื่อผสมครั้งแรก 24 เดือน 

36 เดือน 
2 
1 

6.45 
3.23 

4. อายุแมพันธุเมื่อผสมครั้งแรก 
 
 

18 เดือน 
19 เดือน 
20 เดือน 
24 เดือน 

20 
1 
5 
5 

64.52 
3.23 
16.13 
16.13 
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 ตำารางที่ 4 แสดงข้อำมูลแหล่งที่มา อำายุขอำงพ่อำพันธุ์และ

แม่พันธุ์โคเนื้อำ วิธีการผสมพันธุ์ และอำัตำราการให้ลูก พบว่า พ่อำพันธุ์

มาจากการเพาะเลี้ยงภายในฟาร์ม คิดเป็นร้อำยละ 9.67 ขอำงจำนวน

ฟาร์มกลุ่มตำัวอำย่าง มีอำายุเฉลี่ยขอำงพ่อำพันธ์ุในการผสมครั้งแรก

เท่ากับ 24 เดือำน อำย่างไรก็ตำามเกษตำรกรนิยมใช้การผสมเทียม 

โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตำว์เข้ามาตำิดตำามดูแลในพื้นที่ ร้อำยละ 100 และ

แม่พันธุ์มาจากการเพาะเลี้ยงภายในฟาร์ม คิดเป็นร้อำยละ 100  

ขอำงจำนวนฟาร์มกลุ่มตัำวอำย่าง มีอำายุเฉล่ียขอำงแม่พันธุ์ในการผสม

ครั้งแรกเท่ากับ 18 เดือำน และมีอำัตำราการให้ลูกเฉลี่ย 1 ตำัวตำ่อำปี 

ตารางที่	4 แหล่งที่มา อำายุขอำงพ่อำพันธุ์และแม่พันธุ์โคเนื้อำ วิธีการผสมพันธุ์ และอำัตำราการให้ลูก

เรื่อง หัวข้อ จำนวน	(ฟาร์ม) ร้อยละ

1. แหล่งที่มาขอำงพ่อำพันธุ์

2. แหล่งที่มาขอำงแม่พันธุ์

3. อำายุพ่อำพันธุ์เมื่อำผสมครั้งแรก

4. อำายุแม่พันธุ์เมื่อำผสมครั้งแรก

5. วิธีผสมพันธุ์

6. อำัตำราการให้ลูกโดยเฉลี่ยตำ่อำปี

7. ปัญหาที่พบบ่อำยในแม่พันธุ์

เพาะเลี้ยงภายในฟาร์มจากฝูง-ที่เป็นโรค

เพาะเลี้ยงภายในฟาร์มและซื้อำ-จากฝูงที่ไม่เป็นโรค

เพาะเลี้ยงภายในฟาร์มจากฝูง-ที่เป็นโรค

เพาะเลี้ยงภายในฟาร์มและซื้อำ-จากฝูงที่ไม่เป็นโรค

24 เดือำน

36 เดือำน

18 เดือำน

19 เดือำน

20 เดือำน

24 เดือำน

ใช้วิธีผสมเทียม

ใช้วิธีผสมตำามธรรมชาตำิ

- ผสมแบบฝูง

- ผสมแบบเดี่ยว

ลูกโค 1 ตำัวตำ่อำปี

ไม่มี

2

1

9

22

2

1

20

1

5

5

31

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

31

31

6.45

3.23

29.03

70.97

6.45

3.23

64.52

3.23

16.13

16.13

100.00

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

100.00

100.00

 ปริมาณโคเน้ือำในพื้นท่ีอำำเภอำวัฒนานครท่ีเพิ่มขึ้นจาก

โครงการโคบาลบูรพา สอำดคล้อำงกับปริมาณการผสมเทียมต่ำอำปี 

ตำ่อำตำำบลให้แก่แม่พันธุ์โคเนื้อำในพื้นที่ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 

(ภาพที ่1) ซึง่ในทกุตำำบลมจีำนวนแม่พนัธุท์ีไ่ดร้บัการผสมเทยีมในปี 

พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จำนวนรวมสะสมขอำงแม่พันธุ์

ที่ได้ผสมเทียมต้ัำงแต่ำปี พ.ศ. 2560 - 2564 มากท่ีสุดคือำ ตำำบล

วัฒนานคร (661 ตำัว) รอำงลงมาคือำ ตำำบลท่าเกวียน (539 ตำัว) ตำำบล

หนอำงแวง (530 ตำวั) และตำำบลผกัขะ (447 ตำวั) ตำามลำดบั เกษตำรกร

นยิมวธิกีารผสมเทียมให้แก่แม่พนัธุโ์คถึงแม้ว่าจะเลีย้งพ่อำพนัธุด้์วยกนั 

กต็ำาม และเกษตำรกรยงัมคีวามสนใจดา้นพนัธกุรรมโคทีห่ลากหลาย 

สงัเกตำไดจ้ากนำ้เชือ้ำขอำงพอ่ำพนัธุท์ีน่ำมาใชใ้นการผสมเทยีมมจีำนวน

พันธุ์เพิ่มขึ้นทุกปี (ภาพที่ 2) ในปี พ.ศ. 2560 ก่อำนที่โครงการโคบาล

บรูพาจะสง่มอำบโคเนือ้ำใหแ้ก่เกษตำรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการ ชนดินำ้เชือ้ำ

พ่อำพันธุ์โคที่ใช้ผสมเทียมกับแม่พันธุ์โคเนื้อำขอำงอำำเภอำวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว ที่นิยมมากที่สุดคือำ พันธุ์ชาร์โรเลส์ (ร้อำยละ 57.04) 

รอำงลงมาคือำ บราห์มันแดง บราห์มันขาว แอำงกัส และ ตำาก  

ตำามลำดบั ในปี พ.ศ. 2561 เพิม่พันธุท์าจิมะ 1 พนัธุ ์ปี พ.ศ. 2562 เพิม่ 

พนัธุบี์ฟมาสเตำอำร์ และบลอำนด์ดะคิแตำน และในปี พ.ศ. 2563 - 2564 

เพิ่มพันธุ์ซิมเมนทอำลและวากิว ทั้งนี้พันธุ์ชาร์โรเลส์ได้รับความนิยม

มากที่สุดในปี พ.ศ. 2560 - 2563 รอำงลงมาคือำ พันธุ์บราห์มันแดง 

ในขณะที่พันธุ์บีฟมาสเตำอำร์มีปริมาณความตำ้อำงการเพิ่มขึ้นอำย่าง 

ตำ่อำเนื่อำงตำั้งแตำ่ปี พ.ศ. 2562 - 2564

 เมื่อำพิจารณาจำแนกชนิดน้ำเชื้อำพ่อำพันธุ์ที่ใช้ผสมเทียม 

ตำามตำำบล (ภาพที่ 3) พบว่า ตำำบลวัฒนานคร นิยมพันธุ์ชาร์โรเลส์

และบราห์มันแดงในปี พ.ศ. 2560 - 2561 และปรับเปลี่ยนมานิยม

พันธุ์แอำงกัส, บีฟมาสเตำอำร์ และบราห์มันแดงเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.  

2562 - 2564 โดยลดสัดส่วนพันธุ์ชาร์โรเลส์ลง ในขณะท่ีตำำบล 

หนอำงแวงนิยมพันธ์ุชาร์โรเลส์มากที่สุดในทุกปี (2560 - 2564)  

พันธุ์แอำงกัส, ชาร์โรเลส์ บราห์มันแดง และบราห์มันขาว พบมีการ 

กระจายตำัวในเกือำบทุกตำำบล ในขณะที่พันธุ์ตำาก, บลอำนด์ดะคิแตำน 

และทาจิมะมีความนิยมในพื้นที่บางตำำบลเท่านั้น โดยในปี พ.ศ. 

2563 - 2564 พบว่า มีการกระจายตำัวขอำงพันธุ์โคเนื้อำในทุกตำำบล
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 รูปแบบการเลี�ยงและการจัดการฟาร์ม

 รูปแบบการเลีย้งขอำงเกษตำรกรจะมีการเลีย้งอำยู ่2 รปูแบบ 

คือำ การเลี้ยงในโรงเรือำน และการเลี้ยงแบบปล่อำยทุ่ง (ตำารางที่ 5) 

การเลี้ยงในโรงเรือำนจะให้โคเน้ือำอำยู่ในโรงเรือำนเท่าน้ัน โดยจะมีราง

สำหรับให้อำาหารและอ่ำางสำหรับบรรจุน้ำเพื่อำให้โคเนื้อำสามารถกิน

ได้ตำลอำดเวลา ซึ่งพบการเลี้ยงแบบในโรงเรือำนเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 

19 ฟารม์ (รอ้ำยละ 61.29) ในขณะทีก่ารเลีย้งแบบปลอ่ำยทุง่จะมกีาร

สร้างโรงเรือำน เพื่อำเป็นที่พักให้แก่โคในช่วงเวลากลางคืนหรือำในช่วง

สภาพอำากาศไม่เหมาะสม เมื่อำถึงเวลารุ่งเช้าโคเนื้อำจะถูกตำ้อำนไป 

แทะเล็มหญ้าตำามสวนหรือำตำามพื้นที่สาธารณะ พบการเลี้ยงแบบ

ปล่อำยทุ่ง จำนวน 7 ฟาร์ม (ร้อำยละ 22.58) และเลี้ยงแบบโรงเรือำน

ร่วมกับปล่อำยทุ่ง จำนวน 5 ฟาร์ม (ร้อำยละ 16.13) 

ตารางที่	5 รูปแบบการเลี้ยง การจัดทำแปลงหญ้า และระบบคุณภาพน้ำ

หัวข้อ หัวข้อย่อย จำนวนฟาร์ม ร้อยละ

1. รูปแบบการเลี้ยง

2. การเลี้ยงร่วมกับฝูงอำื่น

3. การเลี้ยงร่วมกับสัตำว์ชนิดอำื่น

4. การใช้หญ้าสาธารณะ

5. การจัดทำแปลงหญ้า

6. การบำบัดสิ่งปฏิกูล

7. ระบบคุณภาพน้ำ

เลี้ยงในโรงเรือำน

เลี้ยงแบบปล่อำยทุ่ง

เลี้ยงแบบโรงเรือำนร่วมกับปล่อำยทุ่ง

ไม่มี

ไม่มี

มี

หญ้ารูซี่

หญ้าเนเปียร์ ปากช่อำง 1

ข้าวฟ�าง

หญ้าแพงโกล่า

ใช้หญ้าสาธารณะและทำแปลงหญ้า

ทำปุ�ยจากมูลโค

น้ำผิวดิน

น้ำบาดาล

19

7

5

31

31

17

9

7

3

1

5

31

17

14

61.29

22.58

16.13

100.00

100.00

54.84

29.03

22.58

9.68

3.23

16.13

100.00

54.84

45.16

 โดยไม่พบว่ามีการเลี้ยงโคเนื้อำรวมกับฝูงอำื่นหรือำเลี้ยง 

ร่วมกับสัตำว์ชนิดอำื่น เกษตำรกร จำนวน 20 ฟาร์ม (ร้อำยละ 64.52)  

มีการจัดทำแปลงหญ้า โดยจำแนกเป็นหญ้ารูซี่ จำนวน 9 ฟาร์ม  

(ร้อำยละ 29.03) หญ้าเนเปียร์ปากช่อำง 1 จำนวน 7 ฟาร์ม (ร้อำยละ 

22.58) ข้าวฟ�าง จำนวน 3 ฟาร์ม (ร้อำยละ 9.68) และหญ้าแพงโกล่า 

จำนวน 1 ฟาร์ม (ร้อำยละ 3.23) ทั้งนี้มีการนำหญ้าสาธารณะมาใช้

เลี้ยงโคเนื้อำร่วมด้วย จำนวน 17 ฟาร์ม (ร้อำยละ 54.84) สิ่งปฏิกูล

ที่มาจากมูลโคเกษตำรกรจะทำมาทำปุ�ยและขายเป็นรายได้เสริม  

ร้อำยละ 100 วิธีการจัดการกรณีที่โคตำายในระหว่างการเลี้ยง พบว่า 

เกษตำรกรจะนำโคไปชำแหละเพื่อำนำเนื้อำไปจำหน่ายและบริโภค  

ร้อำยละ 100 แหล่งน้ำกินสำหรับโคเนื้อำมี 2 แบบ คือำ น้ำผิวดิน  

17 ฟารม์ (รอ้ำยละ 54.84) และนำ้บาดาล 14 ฟารม์ (รอ้ำยละ 45.16)

ตารางที่	6 การป้อำงกันและควบคุมโรค

การจัดการ หัวข้อย่อย จำนวนฟาร์ม ร้อยละ

1. ประวัตำิการพบโรคในฝูง

2. การทำวัคซีน

3. การใช้เวชภัณฑ์

ไม่พบ

พบ (โรคปากเท้าเปื่อำย)

ปากเท้าเปื่อำยทุก 6 เดือำน

ไม่ทำ

ยาถ่ายพยาธิ

ไม่ทำ

22

9

26

5

28

3

70.97

29.03

83.87

16.13

90.32

9.68
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ภาพที่	2 สัดส่วนการใช้น้ำเชื้อำพ่อำพันธุ์โคเนื้อำในการผสมเทียมแตำ่ละพันธุ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ขอำงอำำเภอำวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 สัดสวนการใชน้ําเชื้อพอพันธุโคเนื้อในการผสมเทยีมแตละพันธุ ในระหวางป พ.ศ. 2560 – 2564 ของอําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
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ภาพท่ี 3 จํานวนแมพันธุที่ไดรับการผสมเทียมจําแนกตามชนิดน้ําเชือ้ของพอพันธุและจําแนกตามตําบล 

 

 

ภาพที่	3 จำนวนแม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียมจำแนกตำามชนิดน้ำเชื้อำขอำงพ่อำพันธุ์และจำแนกตำามตำำบล
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 การจัดการด้านอาหาร	วัคซีนและเวชภัณฑ์

 ด้านการจัดการอำาหาร พบว่า เกษตำรกรทุกฟาร์มจัดการ

ให้อำาหารหยาบในรูปแบบขอำงหญ้าสดท้ังท่ีได้จากท่ีสาธารณะและ

การทำแปลงหญ้า ร้อำยละ 100 และไม่มีฟาร์มใดเลยที่มีการจัดการ

เสริมอำาหารข้น (ร้อำยละ 100) อำย่างไรก็ตำามมีการเสริมวิตำามินและ

แร่ธาตำุในรูปแบบขอำงก้อำนแร่ธาตำุ ร้อำยละ 48.38 ด้านการป้อำงกัน

และควบคุมโรค พบว่า ฟาร์มโคเนื้อำ ร้อำยละ 70.97 ไม่เคยมีประวัตำิ

พบโรคในฝูงมาก่อำน และร้อำยละ 29.03 มีประวัตำิการพบโรคปาก

และเท้าเปื่อำย ซึ่งเป็นเพียงประวัตำิการระบาดเท่านั้นและไม่พบว่า

เกดิโรคในขณะทีท่ำการสำรวจ เกษตำรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ำมกีารทำวคัซนี

ป้อำงกันโรคปากและเท้าเปื่อำยให้โคทุก 6 เดือำน ร้อำยละ 83.87 และ

ไม่มีการฉีดวัคซีนร้อำยละ 16.13 ในการใช้เวชภัณฑ์ควบคุมโรค  

พบการใช้ยาถ่ายพยาธิ ร้อำยละ 90.32 และไม่มีการใช้เวชภัณฑ์เลย

ร้อำยละ 9.68 (ตำารางที่ 6)

ตารางที่	7  การฉีดวัคซีนป้อำงกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) ขอำงโคเนื้อำและการปลูกพืชอำาหารสัตำว์ในแตำ่ละตำำบล

  ขอำงอำำเภอำวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2564

ตำบล จำนวน

เกษตรกร

(ราย)

เกษตรกรที่ปลูก

พืชอาหารสัตว์

(ราย)

เกษตรกรที่ปลูก

พืชอาหารสัตว์

(ร้อยละ)

จำนวนโคเนื�อ

ทั�งหมด

(ตัว)

จำนวนโคเนื�อ

ที่ฉีดวัคซีน

(ตัว)

จำนวนโคเนื�อ

ที่ฉีดวัคซีน

(ร้อยละ)

วัฒนานคร

ท่าเกวียน

ผักขะ

โนนหมากเค็ง

หนอำงน้ำใส

ช่อำงกุ่ม

หนอำงแวง

แซร์อำอำ

หนอำงหมากฝ้าย

หนอำงตำะเคียนบอำน

ห้วยโจด

203

351

130

174

68

136

156

327

168

156

81

2

12

7

61

15

38

15

201

16

105

21

0.99

3.42

5.38

35.06

22.06

27.94

9.62

61.47

9.52

67.31

25.93

2,071

3,529

1,569

1,769

806

2,082

1,897

3,464

1,904

1,433

830

1,658

2,374

1,218

1,285

620

1,529

1,498

2,679

1,342

1,057

646

80.06

67.27

77.63

72.64

76.92

73.44

78.97

77.34

70.48

73.76

77.83

รวม 1,950 493 21,354 15,906
 

หมายเหตำุ โคเนื้อำที่ท้อำงและอำายุน้อำยกว่า 4 เดือำน ที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

 เมื่อำพิจารณาการจัดทำแปลงหญ้าและการฉีดวัคซีนขอำง

โคเนื้อำจำแนกรายตำำบลในปี พ.ศ. 2564 (ตำารางที่ 7) ซึ่งเป็นช่วงที่

เกษตำรกรได้รับมอำบโคจากโครงการโคบาลบรูพาระยะทีห่นึง่เสรจ็สิน้ 

นอำกเหนือำไปจากที่มีการเลี้ยงโคเนื้อำขอำงตำนเอำงอำยู่แล้ว เกษตำรกรที่

ปลูกพืชอำาหารสัตำว์ จำนวน 493 ราย จากจำนวนเกษตำรกรทั้งหมด

จำนวน 1,950 ราย เพิ่มมากข้ึนจากข้อำมูลกลุ่มตัำวอำย่างในปี พ.ศ. 

2561 อำาจเนื่อำงมาจากเงื่อำนไขขอำงโครงการที่กำหนดให้เกษตำรกรที่

เข้าร่วมโครงการต้ำอำงมพีืน้ทีใ่นการปลกูพชือำาหารสตัำว์ 5 ไร่ ต่ำอำโคเนือ้ำ 

5 ตำัว โดยข้อำมูลการฉีดวัคซีนพบว่า ฟาร์มส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ

ต่ำอำการฉีดวัคซีนป้อำงกันโรคปากเท้าเป่ือำย ซ่ึงมีการฉีดป้อำงกันต่ำอำเนือ่ำง 

ในทุกปี และในปี พ.ศ. 2564 มีการฉีดวัคซีนป้อำงกันโรคลัมปีสกิน

จำนวน 15,906 ตำัว (ร้อำยละ 74.49) โดยตำำบลวัฒนานคร มีจำนวน

โคเนือ้ำทีฉี่ดวคัซนีมากทีสุ่ด รอำงลงมาคือำ ตำำบลหนอำงแวง และตำำบล

ห้วยโจด ตำามลำดับ 

 การตลาด

 เกษตำรกรใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงโคเนื้อำก่อำนทำการขาย 

เมื่อำโคเนื้อำอำายุ 18 เดือำน มากที่สุด ร้อำยละ 45.16 รอำงลงมาคือำ เมื่อำ

โคเนื้อำอำายุ 20 เดือำน ร้อำยละ 35.48 โดยโคเนื้อำทั้งหมดถูกขาย 

ในรูปแบบมีชีวิตำ (ร้อำยละ 100) ซึ่งทุกฟาร์มนั้นจะมีพ่อำค้ามารับซื้อำ

ที่หน้าฟาร์ม (ร้อำยละ 100) (ตำารางที่ 8)
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ตารางที่	8 การตำลาด

การจัดการ หัวข้อ จำนวนฟาร์ม ร้อยละ

1. ระยะเวลาเลี้ยงก่อำนขาย

2. รูปแบบการขาย

3. ตำลาด

18 เดือำน

19 เดือำน

20 เดือำน

24 เดือำน

36 เดือำน

มีชีวิตำ

รับซื้อำหน้าฟาร์ม

14

1

11

4

1

31

31

45.16

3.23

35.48

12.90

3.23

100.00

100.00

อภิปรายผล
 สายพันธุ์โคเนื้อำที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในอำำเภอำวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว คือำ สายพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือำงกับบราห์มัน และ 

รอำงลงมาคอืำ สายพันธุล์กูผสมบราห์มนักบัชาร์โรเลส์ โดยพันธุลู์กผสม 

พื้นเมือำงและบราห์มันเป็นท่ีนิยมในการเลี้ยงคล้ายคลึงกับรายงาน

หลายจังหวัด ได้แก่ จงัหวัดแพร่นยิมเลีย้งโคเนือ้ำลูกผสมพืน้เมือำงและ

บราห์มัน (ร้อำยละ 67.20) (สุรีย์พร  แสงวงศ์ และคณะ; 2563: 258) 

จังหวัดพัทลุงนิยมเล้ียงโคเน้ือำลูกผสมบราห์มันกับพื้นเมือำง และ 

ลกูผสมชารโ์รเลส์กบัพืน้เมือำง (ชฎารตัำน ์ บญุจนัทร,์ 2552: 95) อำาจ

เนื่อำงมาจากโคเนื้อำลูกผสมมีการเจริญเตำิบโตำเร็ว มีอำัตำราแลกเนื้อำสูง 

เนือ้ำมไีขมนัแทรกมากกวา่โคเนือ้ำพืน้เมอืำงทำให้เนือ้ำมคีวามนุม่ อำยา่งไร

กต็ำามมรีายงานวา่จำนวนโคเนือ้ำทัง้ประเทศไทยในป ีพ.ศ. 2563 เปน็

โคเนื้อำพันธุ์พื้นเมือำงจำนวนมากที่สุด ร้อำยละ 56.23 รอำงลงมาคือำ

จำนวนโคเนื้อำพันธุ์ลูกผสม ร้อำยละ 38.89 (กรมปศุสัตำว์, 2563: 26) 

และจังหวัดจันทบุรีซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีติำดกับจังหวัดสระแก้วนั้น 

เกษตำรกรยังคงนิยมเลี้ยงโคเนื้อำพันธุ์พื้นเมือำงเป็นส่วนใหญ่ (ร้อำยละ 

61.51) (ถาวร  ฉิมเลี้ยง และพรชัย  เหลือำงวารี, 2559: 76) อำย่างไร

ก็ตำามภายหลังจากที่มีการส่งมอำบโคเนื้อำในโครงการโคบาลบูรพา 

ให้แก่เกษตำรกรในพื้นที่ทั้ง 11 ตำำบลขอำงอำำเภอำวัฒนานคร พบว่า 

เกษตำรกรให้ความสนใจด้านพันธ์ุขอำงโคเน้ือำท่ีหลากหลายมากขึ้น 

สังเกตำได้จากชนิดขอำงน้ำเชื้อำพ่อำพันธ์ุท่ีนำมาใช้ผสมเทียม เช่น  

ชาร์โรเลส์ บราห์มันแดง บราห์มันขาว บีฟ-มาสเตำอำร์ แอำงกัส ตำาก 

วากิว ทาจิมะ 

 การทีเ่กษตำรกรสว่นใหญม่ปีระสบการณก์ารเลีย้งนอ้ำยกวา่ 

2 ป ีแสดงใหเ้หน็วา่เปน็กลุม่เกษตำรกรรายใหมท่ีใ่สใ่จกบัการปอ้ำงกนั

และควบคุมโรคในฝูง โดยฉีดวัคซีนและให้ยาถ่ายพยาธิ จากการที่

เกษตำรกรทั้งหมดเลือำกใช้วิธีการผสมเทียมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตำว์

ให้การดูแลตำามพื้นที่ ร้อำยละ 100 ไม่นิยมผสมแบบธรรมชาตำิ แสดง

ให้เหน็วา่ เกษตำรกรสว่นใหญม่คีวามรูด้า้นสายพนัธุโ์คเนือ้ำและการนำ

โคเนื้อำสายพันธุ์ดีมาเลี้ยง เน่ือำงจากป้อำงกันการตำิดเชื้อำที่จะส่งผล 

ตำามมาต่ำอำตัำวพ่อำและแม่พันธุ์ อำีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง 

ในการเคลื่อำนย้ายพ่อำพันธุ์มาผสมพันธุ์ และไม่พบปัญหาเกี่ยวกับ 

แม่พันธุ์ในระยะคลอำด ไม่พบลูกโคป�วยหลังคลอำด และปริมาณ 

ลูกโคที่ผลิตำได้เฉลี่ย 1 ตำัวตำ่อำปี แตำกตำ่างจากการศึกษาในพื้นที่อำื่น ๆ  

เช่น จังหวัดจันทบุรีท่ียังคงมีการใช้วิธีการจูงพ่อำพันธ์ุมาผสมกับ 

โคเนื้อำเพศเมีย (ร้อำยละ 24.69) และใช้วิธีปล่อำยให้พ่อำพันธุ์คุมฝูง 

(ร้อำยละ 18.83) (ถาวร  ฉิมเลี้ยง และพรชัย  เหลือำงวารี, 2559: 76) 

จังหวัดแพร่ยังคงใช้พ่อำพันธุ์ผสม ร้อำยละ 32.50 (สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

และคณะ; 2563: 259) และจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงนำโคเนื้อำ

พ่อำพันธุ์มาผสม ร้อำยละ 34.40 โดยสื่อำประเภทอำินเทอำร์เน็ตำ/

หนังสือำพิมพ์/วารสาร/ตำำรา มีความสัมพันธ์กับวิธีการผสมเทียม  

ร้อำยละ 63.5 (ทรงศักดิ์  เทพหนู, 2552: 133)

 รูปแบบการเลี้ยงส่วนใหญ่ เกษตำรกรในพื้นท่ีอำำเภอำ

วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นิยมการเลี้ยงในโรงเรือำน รอำงลงมาคือำ

เล้ียงแบบปล่อำยทุ่ง และเล้ียงแบบโรงเรือำนร่วมกับปล่อำยทุ่ง 

สอำดคล้อำงกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่พบรูปแบบการเลี้ยง

ในโรงเรือำน ร้อำยละ 52.60 เลี้ยงแบบผูกล่ามในแปลงหญ้า ร้อำยละ 

47.37 และเลี้ยงแบบปล่อำยทุ่ง (แปลงหญ้าและสวนยางพารา)  

ร้อำยละ 21.10 (ชฎารัตำน์  บุญจันทร์, 2552: 99) เนื่อำงจากการเลี้ยง

แบบโรงเรือำนมีการจัดการที่ง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาเลี้ยง 

และเพยีงแคน่ำหญา้ทีไ่ดจ้ากการปลกูหรอืำหญา้ทีไ่ดต้ำามทีส่าธารณะ

มาใสท่ีร่างอำาหาร โดยไม่ตำอ้ำงตำอ้ำนโคไปแทะเล็มตำามทีต่่ำาง ๆ  และยัง

สามารถดูแลได้ตำลอำดเวลา เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็กที่มีพื้นที่

จำกัด นอำกจากนี้งานวิจัยขอำง ณฤทธิ์  ไทยบุรี และคณะ (2563: 

285) แสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงแบบขังคอำกใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง

น้อำยกว่าแบบปล่อำยฝูง อำย่างไรก็ตำามพบปัญหาการขาดความรู ้

ด้านการจัดการอำาหารสัตำว์ การจัดการฟาร์ม และการขาดตำ้นทุน

การผลิตำทีท่ำใหฟ้ารม์สว่นหนึง่ไมล่งทนุดา้นเสรมิอำาหารขน้และเสรมิ

วติำามินแรธ่าตำ ุเกษตำรกรไมม่กีารถนอำมพชือำาหารสตัำว ์เชน่ หญา้หมกั 

หญา้แหง้ โดยไมพ่บการนำพชือำาหารสตัำว์ทีผ่่านการถนอำมมาใชเ้ลีย้ง

โคเนือ้ำถึงแม้จะมีการจัดทำแปลงหญ้ามากถึงร้อำยละ 64.52 อำาจเป็น

เพราะความยุ่งยากในการดำเนินงาน ใช้แรงงานคนและการลงทุน
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สำหรับอำุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตำอำนการตัำดสับและหมัก เม่ือำเทียบกับ 

การเลีย้งโคเนือ้ำในพืน้ทีช่นบทขอำงประเทศอิำนโดนีเซยีทีม่กีารจัดการ

อำาหารโคเนื้อำทั้ง หญ้าสด หญ้าแห้ง ตำ้นถั่ว อำาหารข้น และ

ผลพลอำยได้ทางการเกษตำร เช่น กากมันสำปะหลัง ฟางข้าว  

ซังข้าวโพด เป็นตำ้น (Sodiq, et al., 2019: 3-4) ดังนั้นจึงควรเสริม

อำงค์ความรู้ด้านการจัดการอำาหารให้แก่เกษตำรกรในพื้นที่อำำเภอำ

วัฒนานครเพื่อำเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง ดังงานวิจัยขอำง  

Prapatigul and Sreshthaputra (2021: 312-313) ที่พบว่า 

การถ่ายทอำดอำงค์ความรู้ทำให้เกษตำรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อำสามารถนำไป

ประยุกตำ์ใช้ได้ การจัดการฟาร์มเกี่ยวกับระบบคุณภาพน้ำ พบว่า 

แหลง่นำ้ทีเ่กษตำรกรใชเ้ลีย้งโคเน้ือำส่วนใหญ่เกดิจากการขุดเจาะหรือำ

ขุดบ่อำในภายหลังไม่ได้มีอำยู่เดิม ซึ่งรายงานวิจัยขอำงสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตำร กระทรวงเกษตำรและสหกรณ์ (2565: 22)  

พบว่า เกษตำรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือำ (ร้อำยละ 100) ท่ีเข้าร่วมโครงการ

โคบาลบูรพามีโดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อำการเกษตำรและ

สหกรณ์การเกษตำรรายละ 8,000 บาท เพื่อำขุดเจาะบ่อำบาดาลหรือำ

บ่อำน้ำตำื้นเพื่อำเลี้ยงโคเน้ือำ แหล่งน้ำจึงนับเป็นอำีกตำ้นทุนหนึ่งขอำง 

การเลี้ยงโคเนื้อำที่เกษตำรกรตำ้อำงคำนึงถึงในการจัดการฟาร์ม

 ด้านการจัดการตัำวสตัำว์ พบว่า เกษตำรกรไม่มีการสูญเขาโค 

เนื่อำงจากเกษตำรกรยังไม่ให้ความสำคัญและขาดความเข้าใจว่า 

การสูญเขาโค มีวัตำถุประสงค์ในด้านความปลอำดภัย แต่ำมีการทำ

เครื่อำงหมายระบุตำัวสัตำว์โดยการตำิดเบอำร์หู ร้อำยละ 87.09 เพื่อำระบุ

ได้ถึงประวัตำิที่มาและสายพันธ์ุโดยโคเน้ือำแต่ำละตำัวจะมีใบบันทึก

ประวัตำ ิเชน่ การฉีดวคัซีนตำามโปรแกรม การผสมเทียม โดยเกษตำรกร

จะนำใบบันทึกประวัตำินี้ให้เจ้าหน้าที่สัตำวบาลบันทึกข้อำมูลเกี่ยวกับ

การรักษา สำหรับการจัดการในกรณีที่โคตำายในระหว่างการเลี้ยง

เกษตำรกรจะนำไปชำแหละและขายเพื่อำการบริโภค ร้อำยละ 100  

โดยไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าท่ีสัตำวบาลหรือำปศุสัตำว์ในพื้นท่ีตำรวจสอำบ 

หาสาเหตุำและทำลายซากพ่นยาฆ่าเชื้อำ อำาจส่งผลเสียหายได้ 

หากโคตำายจากโรคระบาดที่สามารถตำิดตำ่อำสู่คนได้ และเป็นการ 

แพร่กระจายการระบาดขอำงโรค

 ลักษณะการขายโคเนื้อำมีชีวิตำโดยเกษตำรกรรายย่อำย 

ทุกฟาร์มจะขายให้กับพ่อำค้าที่มารับซื้อำถึงหน้าฟาร์ม เน่ือำงจาก 

ยงัไมม่กีารรวมกลุม่จัดตำัง้สหกรณ์ในพืน้ที ่จงึทำใหไ้มม่แีหลง่ขายอำืน่ 

เหมือำนดังพื้นที่อำื่น เช่น สหกรณ์โคขุนดอำกคำใตำ้ จังหวัดน่าน  

(ณัฐพันธุ์  กันธิยะ, 2562: 22) ซึ่งสายพันธุ์โคเนื้อำมีความสัมพันธ์กับ

ราคาขาย โดยโคเนื้อำลูกผสมขายได้ราคาดีมากกว่าโคเน้ือำพื้นเมือำง

และเป็นที่ต้ำอำงการขอำงตำลาด (ชฎารัตำน์  บุญจันทร์, 2552: 106) 

อำยา่งไรตำลาดทอ้ำงถิน่ยงัไมน่ยิมบรโิภคเนือ้ำโคลกูผสมมากเทา่ตำวัเมอืำง

ใหญ่ ทำให้ราคาโคลูกผสมในท้อำงถิน่มีราคาแตำกต่ำางกันไม่มาก อำกีทัง้ 

ไม่มีโรงฆ่าสัตำว์ที่ได้มาตำรฐานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทำให้ตำ้อำงขาย

แก่พ่อำค้าคนกลางเพื่อำนำไปชำแหละที่อำื่น หรือำจำหน่ายเป็นโคขุน

สรุปผลการวิจัย
 เกษตำรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อำในอำำเภอำวัฒนานคร จังหวัด

สระแกว้ สว่นใหญเ่ปน็เกษตำรกรรายใหมม่ปีระสบการณใ์นการเลีย้ง

ไม่เกิน 2 ปี รูปแบบการเล้ียงส่วนใหญ่เป็นการเล้ียงในโรงเรือำน  

เปา้หมายในการเล้ียงเพือ่ำขายโครุน่ พนัธุโ์คเนือ้ำทีน่ยิมเล้ียง คอืำ พนัธุ์

ลูกผสมบราห์มันกับพื้นเมือำง โดยใช้การผสมเทียมในการผสมพันธุ์

ทั้งหมด มีการให้หญ้าสดที่ได้จากการจัดทำแปลงหญ้าร่วมกับหญ้า

ทีไ่ดจ้ากทีส่าธารณะ แต่ำยงัขาดการให้อำาหารข้นเสรมิ เกษตำรกรขาด

การรวมกลุม่ในการกำหนดราคาตำอ่ำรอำงกบัพอ่ำคา้คนกลางทีม่ารบัซือ้ำ 

จากปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อำที่เพิ่มขึ้นอำย่างตำ่อำเนื่อำง ข้อำเสนอำแนะ  

การส่งเสริมให้เกษตำรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ำในพืน้ทีอ่ำำเภอำวัฒนานครให้ได้

คุณภาพ ควรตำ้อำงเสริมสร้างอำงค์ความรู้ด้านการจัดการอำาหารและ

การจัดการฟาร์มเพื่อำเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษารูปแบบการพัฒนาอำาชีพเกษตำรผสมผสานวิถีชีวิตำขอำงเกษตำรกรรุ่นใหม่ตำ้นแบบในจังหวัด

นครศรีธรรมราช การเลือำกกลุม่ตัำวอำย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคดัเลือำก คอืำ เกษตำรกรทีท่ำการเกษตำรแบบผสมผสานได้รบัการคัดเลือำก 

ให้เป็น Young Smart Farmer ตำ้นแบบขอำงจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ราย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า  

1) รปูแบบการทำเกษตำรแบบผสมผสานมีหลักการสอำดคล้อำงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอำเพียงและสอำดคล้อำงกับระบบเกษตำรกรรมยัง่ยืน 

2) หลักคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตำขอำงเกษตำรกรแบบผสมผสานสอำดคล้อำงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอำเพียง มีการดำเนินชีวิตำ

อำย่างพอำเพียง คือำ มีความพอำประมาณ มีเหตุำผล และมีภูมิคุ้มกันในตำัวเอำง ปฏิบัตำิตำนสอำดคล้อำงกับเงื่อำนไขความรู้ เงื่อำนไขคุณธรรม  

3) การพัฒนาอำาชีพมีการปรับเปลี่ยนการทำเกษตำรเชิงเดี่ยวเป็นการทำเกษตำรผสมผสาน โดยการนำความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี 

มาปรบัใชแ้ละพฒันาตำอ่ำยอำดเพิม่มากขึน้ 4) อำปุสรรคและความสำเรจ็ พบวา่ เกษตำรกรประสบปญัหาเรือ่ำงแรงงาน เงนิทนุ และราคาผลผลติำ 

และปัจจัยที่ส่งผลตำ่อำความสำเร็จ คือำ ความมุ่งมั่นอำดทน ความเพียรและการเรียนรู้การทำเกษตำรกรรมด้วยรูปแบบขอำงตำนเอำง 5) แนวทาง

การแนะแนวอำาชีพแก่บุตำรหลาน พบว่า มีแนวคิดในการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ โดยการเปิดสวนเกษตำรขอำงตำนเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำ

เกษตำรแบบผสมผสาน เพื่อำให้ผู้ที่สนใจอำยากศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้

คำสำคัญ : รูปแบบ, การพัฒนาอำาชีพ, เกษตำรผสมผสาน, เกษตำรกรรุ่นใหม่



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

เสาวณีีย์์  เล็็กบางพง, ธีีรพงศ์์  มนต์์แก้ว, นล็ินทิิพย์์  พูล็นวล็, เสาวล็ักษณี์  ศ์รีปล็อด

134 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

Abstract
 This research objective was to study a model of career development in the integrated farming system for 

the lifestyles of new model farmer in Nakhon Si Thammarat Province. The sample selected by using purposive  

sampling was 5 farmers, who cultivated the integrated farming and ware designated as models “Young Smart  

Farmer” of Nakhon Si Thammarat Province. The research instrument used was in-depth interviews. The results  

were as follows: 1) the model of integrated farming was related to the Sufficiency Economy Philosophy coupled with 

the sustainable agricultural system, 2) the concepts and lifestyles of farmers doing the integrated farming system 

ware associated with the Sufficiency Economy Philosophy; for instance, sufficiency lifestyles with modesty,  

rationality, and self-immunity, as well as behaving in accordance with conditions of knowledge and morality,  

3) the career development changed from monoculture to integrated farming by applying knowledge, experiences, 

and technology for further development, 4) in term of obstacles and success, the farmer faced to problems of labor, 

finance, and product price; on contrary, factors affected to success ware determination, patience, and self-learning 

in their own farming styles, and 5) the career guidelines for next-generation focused on promoting learning by  

opening their own agricultural plantations as a learning center of integrated framing for visitors who are interested 

to visit and learn.

Keywords : Model, Career Development, Integrated Farming, Young Smart Farmer
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บทนำ
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ตำั้งอำยู่บนดินแดนแห่ง 

ความอำุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำลำคลอำงไหลผ่านหลายสาย มีทรัพยากร 

ธรรมชาตำิที่หลากหลาย เหมาะสมแก่การผลิตำปัจจัยสำคัญขอำง 

การดำรงชีพในด้านอำาหารการกินตำ่าง ๆ  มากมาย ดังนั้นอำาชีพหลัก

ขอำงประชาชนชาวไทยเปน็การทำเกษตำรกรรม เชน่ การทำนา ทำไร่ 

ทำสวน ประมง และการเลี้ยงสัตำว์ เป็นตำ้น ในปัจจุบันความยากจน

เกิดจากความไม่แน่นอำนขอำงราคาพืชผลทางการเกษตำร นอำกจาก

สัดส่วนแรงงานภาคเกษตำรที่มีอำายุเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น จำนวนแรงงาน

คนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ภาคเกษตำรหรือำเลือำกประกอำบอำาชีพเกษตำรกร 

มีจำนวนลดลง แรงงานภาคการเกษตำรมีการเคลื่อำนย้ายสู่ภาค

อำุตำสาหกรรมและแรงงานภาคการเกษตำรท่ีมีอำยู่ในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่

วัยผู้สูงอำายุมากขึ้น รวมท้ังการขาดสวัสดิการและคุ้มครอำงแรงงาน 

มีรายได้ไม่แน่นอำน เป็นงานหนักและลำบาก ทำให้คนรุ่นใหม่ 

ขาดแรงจูงใจในการเข้าสู่ภาคการเกษตำร ส่งผลทำให้เกิดปัญหา 

การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตำรเกิดขึ้น (สายสกุล  ฟอำงมูล, 

2563) รฐับาลจึงใหค้วามสำคัญกับเกษตำรกรรุน่ใหม่ (Young Smart 

Farmer) ตำามนโยบายมาอำย่างตำ่อำเนื่อำง โดยเริ่มตำั้งแตำ่ ปี พ.ศ. 2557 

ทั้งนี้เพื่อำให้เกษตำรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตำรกรที่มี 

ความพร้อำมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตำรที่มีการเปลี่ยนแปลง

อำย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตำรกรไทยมีความพร้อำม มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญในการประกอำบอำาชีพการเกษตำร ตำ้อำงการเพิ่ม

แรงงานภาคการเกษตำร ปรับเปลีย่นทัศนคติำให้กลุม่เกษตำรกรรุน่ใหม่

มอำงว่า การทำงานภาคการเกษตำรกรรมสามารถมีรายได้สม่ำเสมอำ 

และมีความมั่นคง 

 การทำเกษตำรผสมผสานก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ท่ีจะบรรลุ

เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืดา้นการทำเกษตำรกรรม ซึง่ระบบเกษตำร

ผสมผสาน หมายถึง ระบบการเกษตำรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตำว์

หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตำแตำ่ละชนิดเอำื้อำ

ประโยชน์กันและกัน และเกื้อำกูลกันอำย่างมีประสิทธิภาพ โดยอำาศัย

หลักการอำยู่รวมกันระหว่างพืช สัตำว์ และสิ่งแวดล้อำมการอำยู่รวมกัน

อำาจจะอำยูใ่นรปูความสมัพนัธร์ะหวา่งพชืกบัพชื พชืกบัสตัำว์ หรอืำสัตำว์

กบัสตัำวก์ไ็ด ้ระบบเกษตำรผสมผสานจะประสบผลสำเรจ็ได ้จะตำอ้ำงมี

การวางรปูแบบและดำเนนิการ โดยใหค้วามสำคญัตำอ่ำกจิกรรมแตำล่ะ

ชนดิอำยา่งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อำมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม 

มกีารใชแ้รงงาน เงนิทนุ ทีด่นิ ปจัจยั การผลติำและทรพัยากรธรรมชาตำิ

อำย่างมีประสิทธิภาพ ตำลอำดจนรู้จักนำวัสดุเหลือำใช้จากการผลิตำ 

ชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับการผลิตำอีำกชนิดหนึ่งหรือำ

หลายชนิดภายในไรน่าแบบครบวงจร เน้นการใชท้รพัยากรทีมี่อำยูใ่น

พื้นที่อำย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุล 

ด้านสิ่งแวดล้อำมอำย่างตำ่อำเนื่อำงตำลอำดจนมีการเพิ่มพูนความอำุดม

สมบูรณ์ขอำงทรัพยากรธรรมชาตำิ มีการประสานเก้ือำกูลกันระหว่าง

พืชและสัตำว์ เศษซากและผลพลอำยได้จากทั้งพืชและสัตำว์สามารถ

เป็นประโยชน์ตำ่อำกิจกรรมขอำงอำีกฝ�ายหนึ่งได้ ได้แก่ การเลี้ยงปลา 

ในนาขา้วทีไ่ดผ้ลผลิตำทัง้ขา้วและปลาโดยไม่ตำอ้ำงใชส้ารเคม ีการเลีย้ง

ไก่หรือำสุกรบนบ่อำปลาทำให้ได้อำาหารปลาจากเล้าไก่หรือำสุกร หรือำ

การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ที่ได้ทั้งน้ำผึ้งและมีผึ้งช่วยผสมเกสรดอำกไม้ 

เป็นตำ้น นอำกจากมีการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตำว์อำย่าง

หลากหลายแล้ว ยังมีการจัดการผลผลิตำการเกษตำรที่คำนึงถึง 

การตำลาดด้วย (ง่ายงาม  ประจวบวัน, 2558)

 จากการส่งเสริมการทำเกษตำรผสมผสานตำามแนวทาง 

พระราชดำริเศรษฐกิจพอำเพียงขอำงเกษตำรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีการทำการเกษตำรที่หลากหลาย ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา

ประมาณ 20 ปี โดยรณรงค์และสนับสนุนงบประมาณเพื่อำให้

เกษตำรกรสนใจมาทางการเกษตำรรูปแบบเกษตำรผสมผสาน เพื่อำลด

ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือำน และพัฒนาคุณภาพชีวิตำขอำงเกษตำรกร

ให้ดีขึ้น ผลจากการส่งเสริมมีเกษตำรกรที่ประสบผลสำเร็จและ

สามารถเป็นตำ้นแบบการทำเกษตำรแบบผสมผสานได้ โดยเกษตำรกร

ที่ประสบความสำเร็จนั้นสามารถดำรงชีพด้วยการลดรายจ่าย  

เพิ่มรายได้จากผลผลิตำที่เกิดขึ้น นอำกจากนั้นยังสามารถสร้าง 

ความสัมพนัธอ์ำนัดแีละความเกือ้ำกลูใหก้บัชมุชน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจ

ทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัวถิชีวีติำกับการพฒันาอำาชพีเกษตำรแบบผสมผสาน

ขอำงเกษตำรกรรุ่นใหม่ตำ้นแบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อำจะนำ

ไปเป็นทางเลือำกในการประกอำบอำาชีพเกษตำรกรรมตำามแนวทาง

เศรษฐกจิพอำเพยีง เป็นการนำเสนอำมมุมอำงแนวความคดิการประสบ

ความสำเรจ็ในการประกอำบอำาชพี เพือ่ำสรา้งแรงจูงใจ กำลงัใจ ใหก้บั

เกษตำรกรท่านอ่ืำน ๆ ยุวเกษตำรกร เกษตำรกรรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจ

ด้านการเกษตำร เป็นข้อำมูลในการวางแผนการพัฒนาการปลูกพืช 

การบริหารจัดการน้ำในอำนาคตำ เป็นข้อำมูลให้กับสำนักงานเกษตำร

จังหวัดนครศรีธรรมราชในการสนับสนุน เชื่อำมโยงเครือำข่ายให้

เกษตำรกรกลุ่มอำื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จหรือำเป็นศูนย์กลาง 

ในเรยีนรูต้ำา่ง ๆ  ตำอำบโจทยค์วามตำอ้ำงการในระดบัพืน้ทีไ่ดอ้ำยา่งแทจ้ริง 

รวมทั้งเด็ก ๆ ยุวเกษตำรกร เกษตำรกรรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจจะมา

ศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัตำิจริงในแปลงเรียนรู้เสมือำนแหล่งถ่ายทอำด

ความรู้เฉพาะด้านทุกสาขาการเกษตำร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตำกรรม หลักการธุรกิจเกษตำร การผลิตำ  

การแปรรูป และการตำลาด ตำลอำดจนห่วงโซอ่ำปุทาน เป็นข้อำมูลให้กบั

สำนกังานเกษตำรจดัโครงการ จดัอำบรมทีเ่หมาะสมและเกดิประโยชน์

สูงสุดตำ่อำไป

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ำศกึษารูปแบบการพฒันาอำาชพีเกษตำรแบบผสมผสาน

วิถีชีวิตำขอำงเกษตำรกรรุ่นใหม่ตำ้นแบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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วิธีดำเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

research) ผู้ให้ข้อำมูลสำคัญ (Key informants) โดยคัดเลือำกกลุ่ม

ผูใ้หข้อ้ำมลูแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลอืำกเกษตำรกร

ทำการเกษตำรแบบผสมผสานและไดร้บัการคดัเลอืำกใหเ้ปน็เกษตำรกร

รุน่ใหม่ (Young Smart Farmer) ตำน้แบบขอำงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ราย 5 อำำเภอำ ประกอำบด้วย อำำเภอำ

เมือำงนครศรีธรรมราช อำำเภอำทุ่งใหญ่ อำำเภอำทุ่งสง อำำเภอำบางขัน 

และอำำเภอำนบพิตำำ และทั้ง 5 รายเป็นเกษตำรกรที่ผ่านตำัวชี้วัด 6 ข้อำ 

และผ่านทั้ง 15 ตำัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือำก ดังน้ี 1) ความรู้ 

ประกอำบดว้ย วทิยากรถ่ายทอำดใหค้ำปรกึษา เปน็จดุเรยีนรู้ 2) ขอ้ำมูล 

ประกอำบด้วย การเข้าถึงแหล่งข้อำมูล บันทึกการใช้ข้อำมูลวิเคราะห์ 

นำข้อำมูลไปแก้ปัญหา 3) การจัดการผลผลิตำ ประกอำบด้วย บริหาร

ปัจจัยการผลิตำ แรงงาน ทุน เชื่อำมโยงการผลิตำ ตำลาด การจัดการ 

ขอำงเสยี (Waste management) 4) มาตำรฐาน ประกอำบดว้ย อำบรม 

GAP GMP เกษตำรอำินทรีย์ และอำื่น ๆ  ผลิตำสอำดคล้อำงกับ GAP GMP 

เกษตำรอำินทรีย์ และอำื่น ๆ 5) สิ่งแวดล้อำมและสังคม ประกอำบด้วย 

เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ช่วยเหลือำชุมชนและสังคม

อำย่างตำ่อำเนื่อำง 6) ความภาคภูมิใจ ประกอำบด้วย มุ่งมั่น ไม่คิดเลิก

ทำการเกษตำร รกัและหวงแหนพืน้ทีแ่ละอำาชพี มคีวามสขุและความ

พึงพอำใจในอำาชีพการเกษตำร 

	 เครื่องมือในการวิจัย 

 การวิจัยใช้เครื่อำงมือำที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1) ศึกษาจากเอำกสาร (Document study) ที่มีความ

สัมพันธ์กับการเกษตำรแบบผสมผสานในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 2) การสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-depth interview) เกษตำรกร

ทำการเกษตำรแบบผสมผสานและได้รับการคัดเลือำกให้เป็น Young 

Smart Farmer ตำ้นแบบขอำงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี  

พ.ศ. 2563 จะถูกสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นวิธีการหลักท่ีผู้วิจัยใช ้

ในการศึกษาในครั้งนี้ เพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่ได้ข้อำมูลเกี่ยวกับ 

สิ่งที่ตำ้อำงการศึกษา มีประเด็นการศึกษารูปแบบการเกษตำรแบบ 

ผสมผสาน หลกัคดิและแนวทางในการดำเนนิชวีติำ การพฒันาอำาชพี 

อำปุสรรคและความสำเรจ็ในการทำเกษตำร และแนวทางการแนะแนว

อำาชีพแก่บุตำรหลาน

 3) การสังเกตำแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 

observation) โดยเข้าสังเกตำการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกับเกษตำรกร

ทำการเกษตำรแบบผสมผสานและได้รับการคัดเลือำกให้เป็น Young 

Smart Farmer ตำ้นแบบขอำงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรม

ดา้นการผลิตำในพืน้ทีก่ารเกษตำรและกิจกรรมขอำงเครือำข่ายทีเ่กิดขึน้

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 คณะผู้วิจัยเข้าไปในพื้นที่สำรวจการทำเกษตำรผสมผสาน

วิถีชีวิตำขอำงสมาชิกเกษตำรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

ตำ้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้พัฒนาและสร้างแนว

คำถามสำหรับการสัมภาษณ์ เพื่อำใช้เป็นเครื่อำงมือำในการเก็บข้อำมูล

โดยคำนึงถึงวัตำถุประสงค์ และคำถามในการวิจัยรวมทั้งกรอำบ

แนวคิดในการศึกษาเป็นพื้นฐานกำหนดประเด็นตำ่าง ๆ ขอำงคำถาม

ให้ครอำบคลุมเนื้อำหาที่จะตำอำบคำถามขอำงการวิจัยในครั้งนี้ ในการ

เก็บรวบรวมข้อำมูล ผู้วิจัยทำการนัดหมายผู้ให้ข้อำมูลและเดินทางไป

ทีบ้่านสวนขอำงผูใ้หข้อ้ำมลู ผูว้จิยัไดส้อำบถามขอ้ำมลูส่วนบคุคล พดูคุย

เรื่อำงทั่วไปและเดินชมสวนขอำงผู้ให้ข้อำมูล เพื่อำเป็นการทำความรู้จัก

และสรา้งความคุน้เคยตำอ่ำกนั นอำกจากนัน้ยงัใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้ำมลู

โดยการสงัเกตำส่ิงแวดล้อำมและวถิชีวีติำผูใ้ห้ข้อำมลู รวมท้ังความสมัพนัธ์ 

ระหวา่งเกษตำรกรผู้ใหข้อ้ำมลูกบัสมาชกิในครอำบครวัและบคุคลอำืน่ ๆ  

ที่พบเห็น และทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อำมูลที่รวบรวม ข้อำมูล

ทั้งหมดได้นำมาตำรวจสอำบ ได้แก่ ข้อำมูลจากการสัมภาษณ์ จากข้อำ 

คดิเหน็ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้จากแนวคดิทฤษฎ ีทำการวเิคราะห์

ข้อำมูล เรียบเรียงข้อำมูลจัดลำดับเนื้อำหาตำามที่ตำ้อำงการตำาม

วัตำถุประสงค์ที่ศึกษานำมาเขียนบรรยายตำามประเด็นและนำเสนอำ

ขอ้ำมูลเชงิพรรณนา วเิคราะห์เนือ้ำหาความรูแ้ละการถ่ายทอำดความรู้

เกษตำรผสมผสาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

	 ประเด็นที่	1:	รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน 

 การเกษตำรแบบผสมผสานสามารถทำได้หลายรูปแบบ 

หลายแนวคิด และไม่มีรูปแบบที่ตำายตำัว ขึ้นอำยู่กับการนำแนวคิดไป

ประยุกตำ์และปฏิบัตำิตำามบริบทขอำงบุคคลและสังคม การอำอำกแบบ

รปูแบบการเกษตำรแบบผสมผสานขึน้อำยูก่บัประสบการณ์การเรยีนรู้ 

ขอำงแตำ่ละบุคคล อำาจมาจากความล้มเหลวในอำดีตำ จึงนำสิ่งที่ได้ 

เรียนรู้มาปรับปรุงและทำให้เกิดรูปแบบการเกษตำรแบบผสมผสาน

ขอำงตำนเอำง ดังนี้

 1) คุณโสภติำ ไดพ้ฒันารปูแบบการเกษตำรแบบผสมผสาน

อำย่างครบวงจรโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จากความล้มเหลว

ในการปลูกพชืเชงิเดีย่วในอำดีตำ ประกอำบกับตำนอำยากให้พืน้ทีม่คีวาม

หลากหลาย ก่อำให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นที่ 21 ไร่ มีการจัด

กิจกรรมการเกษตำรแบบผสมผสานในพื้นที่ทั้งหมด โดยปลูกส้มโอำ  

3 สายพันธุเ์ปน็หลกั และปลูกพชืแซมไปในพืน้ทีเ่พือ่ำเสริมรายได ้คอืำ 

ฝรั่งกิมจู มะพร้าวน้ำหอำม และขุดบ่อำน้ำไว้ใช้สอำย มีการเลี้ยงปลา 

ปลูกผักตำามฤดูกาล และจัดสรรพื้นที่อำาศัยไว้อำย่างพอำดี มีการใช ้

สารเคมีในปริมาณที่พอำเหมาะใช้อำย่างจำกัด แต่ำส่วนใหญ่จะใช้ปุ�ย

ชีวภาพ มีการทำเกษตำรผสมผสานที่สอำดคล้อำงกับแนวคิดเศรษฐกิจ

พอำเพยีงทำให้ชวีติำดขีึน้มคีวามพงึพอำใจทีจ่ะประกอำบอำาชพีนี ้การทำ
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เสาวณีีย์์  เล็็กบางพง, ธีีรพงศ์์  มนต์์แก้ว, นล็ินทิิพย์์  พูล็นวล็, เสาวล็ักษณี์  ศ์รีปล็อด

137วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

เกษตำรแบบนีส้ามารถทำใหต้ำนมผีลผลติำทีห่ลากหลายในการบรโิภค 

และขายตำามช่วงเวลาที่ ให้ผลผลิตำ ซึ่งแต่ำละพืชก็ให้ผลผลิตำ 

ที่ไม่พร้อำมกัน ทำให้ตำนมีรายได้เข้ามาตำลอำด ส่วนใหญ่ในการทำ 

การเกษตำรขอำงคณุโสภติำ จะพึง่พาตำนเอำงทัง้หมด ลงทนุเอำง ปลกูเอำง 

ดูแลเอำง เก็บเกี่ยวเอำงและขายเอำง แต่ำยังคงมีการสนับสนุนจาก 

ภาครัฐอำยู่บ้าง เช่น การติำดตำั้งระบบน้ำ การให้เชื้อำไตำรโคเดอำร์มา

กำจัดเชื้อำรา และการให้ถุงหายใจสำหรับใช้ห่อำหุ้มผลไม้ เป็นต้ำน  

สอำดคล้อำงกับกิตำิศักดิ์  ทอำงมีทิพย์ (2564) ได้ศึกษาเรื่อำง พัฒนาการ

เกษตำรกรรมขอำงประเทศไทย: ในมิตำิด้านการพัฒนาชุมชนและ

คุณภาพชีวิตำ พบว่า การเกษตำรยั่งยืนแบบเกษตำรผสมผสานจะ

ประสบผลสำเรจ็ได ้จะตำอ้ำงมกีารวางรปูแบบและการดำเนนิการโดย

ให้ความสำคัญตำ่อำกิจกรรมแตำ่ละชนิดอำย่างเหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อำมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน 

ปัจจยัการผลิตำและทรัพยากรธรรมชาติำอำย่างมีประสิทธิภาพ ตำลอำดจน 

รู้จักนำวัสดุเหลือำใช้จากการผลิตำชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์

 2) คุณกิตำตำิกร ได้รับแนวคิดการทำเกษตำรผสมผสาน 

มาจากคณุตำาทว ีซึง่คณุตำาทำการเกษตำรผสมผสานมาตำัง้แตำ ่ป ี2543 

ตำอ่ำมาคณุกติำตำกิรการแบง่พืน้ทีเ่ปน็สว่นในการทำการเกษตำร บนพืน้ที่

ทั้งหมดประมาณ 17 ไร่ คือำ 

  (1) ในพื้นที่นา ปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ เช่น 

ข้าวไรซ์เบอำร์รี่ สังข์หยด กข.43 หอำมปทุม เป็นตำ้น 

  (2) การปลูกพืชที่หลากหลาย เช่น สละ กล้วย 

ลอำงกอำง ทุเรียน ขนุน มังคุด เงาะ ยางพารา ไม้เศรษฐกิจ   

  (3) การปลูกผัก เช่น ผักบุ้ง พริกไทย ผักกาด ตำะไคร้ 

เป็นตำ้น 

   (4) การเลี้ยงสัตำว์ เช่น แพะ ม้า หมู ไก่ เป็ด ห่าน 

เป็นตำ้น

   (5) การประมง เช่น ปลาดุก ปลาช่อำน ปลาหมอำ  

ปลานิล เป็นตำ้น 

   (6) ทำศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา อำบรมเกษตำรกร ตำั้งแตำ่

ระดับผู้นำ เกษตำรกร นิสิตำ-นักศึกษา นักเรียน ที่อำยากเรียนรู้ข้อำมูล

เพื่อำนำไปปฏิบัตำิ 

  (7) ทำสถานท่ีท่อำงเท่ียวเชิงเกษตำร มีการขาย 

เครื่อำงดื่ม อำาหาร ผลผลิตำทางการเกษตำร และสินค้าการแปรรูป 

จากคนในชุมชน 

 การทำการเกษตำรขอำงคุณกิตำติำกรมีการใช้สารเคมีบ้าง 

อำย่างจำกัด แต่ำส่วนใหญ่ใช้ปุ�ยหมักทำเอำงในแปลงเกษตำรขอำงคุณกติำตำกิร 

มีการจัดรูปแบบการเกษตำรที่สอำดคล้อำงกับเศรษฐกิจพอำเพียงโดย 

เข้าร่วมโครงการเกษตำรทฤษฎีใหม่และสอำดคล้อำงกันตำามธรรมชาตำิ

 3) คุณอำริศรา ได้รับแนวคิดการทำเกษตำรผสมผสาน 

โดยการสืบทอำดมาจากบรรพบุรษุวถิชีวีติำทีอ่ำยูอ่ำย่างเอำือ้ำอำาทร พอำอำยู่

พอำกนิ และดำเนนิชวีติำตำามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอำเพยีง ตำนจงึ

สืบทอำดการทำเกษตำร ก่อำนจะมาทำเกษตำรแบบผสมผสานเป็นการ

ทำการเกษตำรแบบเชิงเดี่ยว คือำ ยางพารา ตำ่อำมาตำนได้ปรับเปลี่ยน

มาทำเกษตำรแบบผสมผสาน พชืทีคุ่ณอำริศรปลูก ได้แก ่ปลกูยางพารา 

มังคุด ทุเรียน ลอำงกอำง ส้มโอำ เงาะ ลางสาด ขนุน ฝรั่ง และอีำก

มากมาย รวมถึงปลูกพืชสวนครัว มีการจัดการแหลงน้ำใช้สอำย 

ในแปลงเกษตำรโดยการสร้างบ่อำน้ำไว้ใช้ยามแล้ง และมีการเลี้ยง 

ปลาดกุ หอำยขม หอำมโขง่ ในบอ่ำปนูซเีมนตำ ์เพือ่ำไวบ้รโิภคภายในบา้น

และขายให้คนในชุมชน มกีารนำผลผลิตำมาแปรรปูต่ำาง ๆ  คอืำ การทำ 

หน่อำไม้ดอำง เคยปลา จำหน่ายตำามบูธตำ่าง ๆ และจำหน่ายทาง

อำอำนไลน์ 

 4) คุณภวูสษิฏ์ ได้รบัแนวคดิการทำเกษตำรแบบผสมผสาน 

มาจากการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ และการแนะนำจาก

หน่วยงานเกษตำร รวมถึงการลงมือำปฏิบัตำิเอำง มีอำาชีพเสริมเป็น

วทิยากรตำามงานอำบรมต่ำาง ๆ  ในการทำเกษตำรผสมผสาน คณุภูวสิษฏ์ 

ให้ความสำคัญกับการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อำย่างสูงสุด เน้น 

การปลูกพืชที่สามารถให้ผลผลิตำได้เกือำบทั้งปี ปัจจุบันคุณภูวสิษฏ์

ปลกูพชืทีห่ลากหลาย โดยใชห้ลกัการการปลกูพชื 3 อำยา่ง ประโยชน์ 

4 อำย่าง ในการนำมาใชว้างแผนการปลกูพชือำกีทางหนึง่ดว้ย กจิกรรม

หลักที่คุณภูวสิษฏ์ทำการเกษตำรแบบผสมผสาน เพื่อำให้ภายในสวน

มีความหลากหลาย คือำ 

  (1) ปลูกพชื ไดแ้ก ่สละ มะพรา้ว โกโก ้มะนาว มะมว่ง 

ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผักเหรียง 

  (2) เลี้ยงสัตำว์ ได้แก่ ไก่พื้นเมือำง เป็ด 

  (3) ประมง ได้แก่ ปลานิล หอำยขม หอำยโหล�ะ 

  (4) พลังงานทดแทน คือำ พลังงานแสงอำาทิตำย์ระบบ

โซลาร์เซลล์ 

  (5) ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่  

ไม้สะเดา 

 รูปแบบการทำเกษตำรแบบผสมผสานขอำงคุณภูวสิษฏ์  

เน้นการปลูกพืชผสมผสาน ปลูกพืชไม้ยืนตำ้นไว้ใช้สอำย ปลูกพืชผัก 

ผลไม้ ไว้บริโภคและจำหน่าย มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามจำเป็น มีการ

ใช้สารเคมีอำย่างเหมาะสม สลับกับการใช้แบบอำินทรีย์ มีการเลี้ยงไก่

พื้นเมือำงแบบปล่อำย การทำกิจกรรมทางการเกษตำรเน้นไปทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอำเพียง ยึดหลักความพอำเพียงและความรู้ในการ

ดำเนินชวีติำ มุง่เนน้การแบ่งปนัความรู ้การทำความดี ไม่อำอ่ำนไหวต่ำอำ

กระแสนิยม ทำให้เกิดภูมิตำ้านทานจากสิ่งแวดล้อำมภายนอำก  

ซึ่งสอำดคล้อำงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอำเพียง

 5) คุณวุฒิชัย ได้รับแนวคิดการทำการเกษตำรแบบ 

ผสมผสานจากพอ่ำแมท่ีเ่ปน็เกษตำรกรอำยูเ่ดมิแลว้ ทำใหต้ำนเอำงคลกุคลี

มากบัการทำเกษตำร ปจัจบุนัคณุวฒุชิยัทำการเกษตำรแบบผสมผสาน

ตำามแนวคิดเศรษฐกิจพอำเพียง พื้นที่ที่ทำการเกษตำรมีประมาณ  

10 ไร่ โดยการทำสวนลอำงกอำง ยางพารา ปลูกมะพร้าว แก้วมังกร 
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เสาวณีีย์์  เล็็กบางพง, ธีีรพงศ์์  มนต์์แก้ว, นล็ินทิิพย์์  พูล็นวล็, เสาวล็ักษณี์  ศ์รีปล็อด

138 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

เสาวรส และกล้วย รวมถึงยังเลี้ยงโคเน้ือำ ผึ้งโพรง และปลา และ 

ยังมีการแปรรูปสินค้า เช่น กล้วยตำาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตำได้

ตำลอำดปี รูปแบบการทำเกษตำรแบบผสมผสานขอำงคุณวุฒิชัย เน้น

การปลูกแบบผสมผสาน เช่น มะพร้าว กล้วย ลอำงกอำง ยางพารา 

และการเลีย้งสตัำว ์รวมถงึพชืผกัสวนครวั เปน็ตำน้ โดยพยายามจดัการ

แปลงเกษตำรขอำงตำนเอำงให้สอำดคล้อำงกับเศรษฐกิจพอำเพียงได้มีการ

จัดแหล่งน้ำไว้ใช้สอำยในฤดูแล้ง

 จากรูปแบบการเกษตำรแบบผสมผสานสามารถทำได้ 

หลายรูปแบบขึ้นอำยู่กับการนำแนวคิดไปประยุกตำ์และปฏิบัตำิตำาม

บริบทขอำงบุคคลและสังคม การอำอำกแบบรูปแบบการเกษตำรแบบ

ผสมผสานขึ้นอำยู่กับประสบการณ์การเรียนรู้ขอำงแตำ่ละบุคคล อำาจ

มาจากความล้มเหลวในอำดีตำ และจากการสืบทอำดมาจากบรรพบุรษุ

จงึนำสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าปรบัปรงุและทำใหเ้กดิรปูแบบการเกษตำรแบบ

ผสมผสานขอำงตำนเอำงซ่ึงสอำดคล้อำงกับจุฑาภรณ์ อำยู่ทิม และคณะ 

(2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อำง การสืบทอำดวิถีชีวิตำขอำงชาวสวนผลไม้ 

เพื่อำการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือำง พบว่า การสืบทอำดวิถีชีวิตำ 

ขอำงชาวสวนผลไม้เพื่อำการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือำงมาจาก

บรรพบุรุษ ครู ภูมิปัญญา เป็นการเรียนรู้ตำามอำัธยาศัย มีการเรียนรู้

ด้วยตำนเอำงตำามความสนใจ ความพร้อำมขอำงบุคคล ประสบการณ์ 

สังคม สิ่งแวดล้อำม

	 ประเด็นที่	2:	หลักคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิต

 1) คุณโสภิตำ มีความเป็นอำยู่ที่เรียบง่าย ในการประกอำบ

อำาชพีนีไ้มไ่ดร้บัผลกระทบหรอืำหวัน่ไหวกบักระแสสังคม หรือำกระแส

วัตำถุนิยมหรือำบริโภคนิยมจากภายนอำกเลย เม่ือำถามถึงวิถีชีวิตำ 

ประจำวัน คุณโสภิตำจะตำื่นเช้ามาเพื่อำเดินดูสวน ในสวนมีขอำงใหม ่

ให้ดทูกุวันเพราะมีการเปลีย่นแปลงเรือ่ำย ๆ  ตำน้ไม้ผลดัใบ ผลิใบ ตำน้ไม้

อำอำกดอำก คุณโสภิตำ กล่าวว่า “วันหน่ึงท่ีเราขาดน้ำ เราจะรู้สึกว่า

ร่างกายไม่ปกติำ อำ่อำนแอำ ตำ้นไม้ก็เช่นกัน” คุณโสภิตำได้นำแนวคิด

เศรษฐกิจพอำเพียงมาประยุกตำ์ใช้ โดยเน้นในเรื่อำงขอำงความพอำอำยู่  

พอำกนิ พอำเพยีง และสามารถผลติำสิง่ทีส่ามารถใช้ในชวีติำประจำวนัได้ 

โดยลดการพึ่งพาจากภายนอำก ประยุกตำ์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติำ 

หรือำสิ่งที่มีอำยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

 2) คุณกติำตำกิร ได้รบัการปลกูฝังความคดิมาจากคณุตำาทวี 

และความรู้ทีไ่ด้เรยีนมาจากมหาวทิยาลยัทีส่อำนให้นกัศกึษามคีวามคดิ 

เป็นขอำงตำนเอำงในการดำเนินชีวิตำ โดยมีแนวทางในการดำเนินชีวิตำ

แบบเศรษฐกิจพอำเพียง การแบ่งปัน ช่วยเหลือำ เอำื้อำเฟื�อำ และ 

คุณกิตำตำิกรมีความรู้สึกดีใจที่สามารถเป็นผู้ให้ได้ ทั้งให้ความรู ้ 

ให้ความช่วยเหลือำคนในชุมชน และมีความตำ้อำงการให้ไร่เกษมสุข 

เป็นสถานที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอำเพียงมีการวางแผนการทำศูนย์

เศรษฐกิจพอำเพียงร่วมกับชุมชนเพื่อำเป็นสถานท่ีเรียนรู้ในอำนาคตำ

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในการทำการเกษตำร 

 3) คุณอำริศรา มีวิถีชีวิตำที่มีความเป็นอำยู่แบบพอำเพียง  

ชอำบการดำเนนิชวีติำแบบสบาย ๆ  ชอำบเกบ็ขอำงเกา่ ขอำงโบราณทีเ่คย

ใชใ้นสมัยกอ่ำนยคุเทคโนโลยีทีเ่ขา้มาแทรกแซง ในปัจจบุนัคุณอำรศิรา

และครอำบครัวมีแนวทางในการดำเนินชีวิตำแบบเศรษฐกิจพอำเพียง 

ปฏิบตัำติำามประเพณ ีเขา้รว่มกิจกรรมขอำงชุมชน ชว่ยเหลือำเพือ่ำนบา้น

และคนในชุมชนอำยู่เสมอำ

 4) คุณภูวสิษฏ์ มีวิถีชีวิตำที่เรียบง่าย อำยู่แบบพอำเพียง  

อำยู่กับสังคมที่มีการเช่ือำมโยงกัน พึ่งพากันในเรื่อำงขอำงแนวความคิด 

อำยู่อำย่างแบ่งปัน และเอำื้อำเฟื�อำต่ำอำกัน คุณภูวสิษฏ์ได้นำแนวคิด

เศรษฐกิจพอำเพียงมาใช้ โดยเน้นในเรื่อำงขอำงความพอำอำยู่ พอำกิน  

พอำเพียง และสามารถผลิตำส่ิงที่สามารถใช้ในชีวิตำประจำวันได้  

โดยลดการพึง่พาจากภายนอำกประยุกตำใ์ชท้รพัยากรธรรมชาติำท่ีมอีำยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้ การทำความดี  

ไม่อำ่อำนไหวต่ำอำกระแสนิยม ทำให้เกิดภูมิตำ้านทานจากส่ิงแวดล้อำม

ภายนอำกตำามแนวคิดเศรษฐกิจพอำเพียง 

 5) คุณวุฒชิยั ใชช้วีติำทีเ่รยีบงา่ยยดึหลกัเศรษฐกิจพอำเพยีง 

ดำเนินตำามทางสายกลาง ทำให้มีชีวิตำอำยู่อำย่างม่ันคง คุณวุฒิชัย  

มีวิถีชีวิตำที่เรียบง่าย ไม่หรูหรา อำาศัยอำยู่กับครอำบครัวในบ้านไม้ 

หลังเล็ก ๆ  ซึ่งสมพร  เทพสิทธา (2549) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอำเพียง 

ระดบับคุคล คอืำ ความสามารถในการดำรงชวีติำไดอ้ำยา่งไมเ่ดอืำดรอ้ำน 

กำหนดความเป็นอำยู่อำย่างประมาณตำนตำามฐานะ ตำามอัำตำภาพ  

ที่สำคัญไม่หลงไหลไปตำามกระแสขอำงวัตำถุนิยม มีอำิสรภาพ  

ไม่พันธนาการอำยู่กับสิ่งใด 

	 ประเด็นที่	3:	การพัฒนาอาชีพ

 1) คุณโสภิตำ อำาชีพเกษตำรกรรมเป็นอำาชีพที่ยั่งยืนและ

ม่ันคงที่สุด สามารถทำได้โดยพื้นฐานที่มีอำยู่แล้ว ส่ิงที่มีการนำมา 

ปรับใช้เป็นเพียงการพัฒนาแนวความคิดให้เข้ากับยุคสมัย การนำ

เกษตำรมาปรับใช้กับเทคโนโลยีโดยที่ไม่ทิ้งความเป็นเกษตำรแบบเก่า 

เกษตำรกรต้ำอำงมีความคิดทีจ่ะพัฒนา แต่ำไม่พ่ึงส่ิงภายนอำกจนมากเกินไป 

และได้มีการพัฒนารูปแบบการทำเกษตำรขึ้นเรื่อำย ๆ โดยอำาศัย 

การเรียนรู้จากการสังเกตำธรรมชาตำิ การลอำงผิดลอำงถูก และเริ่มตำ้น

จากการเข้าร่วมเกษตำรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ขอำง

จงัหวัดนครศรีธรรมราช รุน่ท่ี 5 ทำให้มกีารศกึษาหาความรูจ้ากการ

เข้าอำบรม สัมมนา และการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อำื่น

ที่เข้าร่วมประชุม และใช้ประสบการณ์ชีวิตำ คือำ การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

 2) คุณกิตำติำกร เรยีนรูจ้ากคุณตำา และนำวิชาชีพทีต่ำนเรยีน

มาพัฒนาประยุกต์ำใช้ร่วมด้วย อำาจจะมีผิดพลาดบ้าง แต่ำก็เป็น

ประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ และพยายามที่จะพัฒนาให้ดี  

คุณกิตำติำกรนำความรู้จากการที่เรียนวิศวกรรมโยธาที่ถูกปลูกฝัง 

ให้มีความคิดเป็นขอำงตำนเอำง คิดให้กว้าง คิดให้รอำบคอำบ และคิดให้

แปลกใหม่ ทำให้คุณกิตำติำกรกล้าคิดที่จะพัฒนาเปล่ียนแปลงอำะไร

จากเดิมเป็นสิ่งใหม่ ๆ เช่น สถานที่ท่อำงเที่ยวเชิงเกษตำร ท่ีทำให ้
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ไร่เกษมสุขเป็นทั้งสวน แหล่งท่อำงเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ คุณกิตำตำิกร

มีความกระตำือำรือำร้นในการพัฒนาอำาชีพอำย่างตำ่อำเน่ือำงโดยเรียนรู้ 

สิ่งใหม่ ๆ ทั้งในด้านวิชาการและปฏิบัตำิ โดยการไปเข้าร่วมอำบรม

ความรู้จากตำ่างจังหวัด และตำ่างประเทศ รวมทั้งมีการอำบรมขอำง

เกษตำรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และหน่วยงานตำ่าง ๆ 

เพื่อำแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อำื่นอำยู่เสมอำ และนำมาพัฒนาอำาชีพ 

ขอำงตำนเอำงอำยู่เสมอำ

 3) คุณอำริศรา มีการพัฒนาอำาชีพโดยการหาความรู้จาก 

ผูป้ระสบความสำเรจ็ และศึกษาเรยีนรูว้ชิาการจากการอำบรมต่ำาง ๆ  

โดยเสาะหาวิธีการพัฒนาคุณภาพขอำงผลผลิตำให้ดีขึ้น มีปัจจัย 

การผลิตำที่สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการนำความรู ้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาประยุกตำ์ใช้เพื่อำการพัฒนาอำาชีพขอำงตำนเอำง

เป็นตำัวอำย่างการปฏิบัตำิท่ีสอำดคล้อำงกับเศรฐกิจพอำเพียงในการพึ่ง

ตำนเอำงทางเทคโนโลยี 

 4) คุณภวูสษิฏ ์มกีารพฒันาอำาชพีอำยา่งตำอ่ำเนือ่ำง โดยการ

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกตำ์ใช้กับการประกอำบ

การอำาชีพและพัฒนาอำาชีพขอำงตำนเอำงรวมท้ังชุมชนขอำงตำนเอำง 

อำยูเ่สมอำ โดยการกระทำทกุอำย่างจะคำนงึถงึส่วนรวมและการมส่ีวนร่วม 

ในการพัฒนาชุมชนและสังคม มีการประยุกต์ำใช้ทรัพยากรจาก

ธรรมชาตำิ เช่น ทรัพยากรไม้ ที่นำมาประดิษฐ์ทำเป็นที่เลี้ยงผึ้งโพรง 

ทำคอำกไก่ การยกแปลงปลูกผัก ทรัพยากรน้ำที่คุณภูวสิษฏ์กำลัง

ดำเนนิการทำระบบน้ำอำจัฉรยิะ โดยการมีการปล่อำยนำ้ไหล ให้ความ

ชุ่มชื้นได้ทั่วถึง ประหยัดแรงงานและจำนวนครั้งในการรดน้ำ 

ขอำงแตำ่ละวัน การนำพลังงานแสงอำาทิตำย์เข้ามาใช้โดยโซลาร์เซลล์ 

ปัจจุบันได้พยายามพัฒนาทักษะและอำาชีพจากประสบการณ์ 

การเรียนรู้เพิ่มเติำมจากแหล่งต่ำาง ๆ นำมาประยุกต์ำใช้ในการดำรง

ชีวิตำประจำวันขอำงตำน

 5) คุณวฒุชิยั มกีารเรยีนรูก้ารพฒันาอำาชพี โดยพยายาม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาตำิที่มีอำยู่เดิม เช่น ทรัพยากรน้ำ ทำการกักเก็บ

น้ำไว้ใช้ การนำเทคโนโลยีตำ่าง ๆ มาประยุกตำ์ใช้ท่ีได้เรียนรู้จาก 

การเข้าอำบรม สัมมนาหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอำ ๆ อำ่านหนังสือำ ศึกษา

จากคลิปใน You tube ตำ่าง ๆ จากประสบการณ์ผู้อำื่นที่ประสบ 

ความสำเรจ็ และนำความรูม้าประยกุตำใ์ชก้บัการประกอำบอำาชพีและ

พัฒนาตำนเอำงอำย่างตำ่อำเนื่อำง

 ดังนั้นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อำมูลหลัก ทั้ง 5 ราย  

มกีารพฒันาอำาชพีโดยการศึกษาหาความรูจ้ากการเขา้อำบรม สมัมนา 

และการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อำื่น หรือำจากความรู้

และประสบการณ์เดิมมาพัฒนาตำ่อำยอำด และประยุกตำ์ใช้ในการ

ประกอำบอำาชีพ สอำดคล้อำงกับ พิทักษ์  กาวีวน และคณะ (2561) 

ทำการศึกษาวิจัยเรื่อำง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการศึกษา

ตำลอำดชีวิตำเพื่อำเศรษฐกิจพอำเพียงสำหรับชุมชนเกษตำรกรรมในเขตำ

พื้นที่สูง พบว่า กิจกรรมท่ีใช้ในการส่งเสริมการศึกษาตำลอำดชีวิตำ

ประกอำบดว้ย การทำเกษตำรแบบผสมผสานและการทำไรห่มนุเวยีน 

การแปรรูปผลิตำภัณฑ์ทางการเกษตำร การส่งเสริมประเพณี 

วฒันธรรม และการอำนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตำ ิสว่นวธิกีารสง่เสรมิ

การศึกษาควรส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้ศึกษาเสริมความรู้  

ทกัษะ และประสบการณ์สามารถนำไปประยกุตำใ์ชใ้นชีวติำประจำวัน

จากการเรียนรู้หลักสูตำรท้อำงถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้อำงถิ่น 

หลักสูตำรการศึกษานอำกระบบโรงเรียน การปฏิบัตำิ การศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ การฝึกอำบรม การศึกษาจากสื่อำตำ่าง ๆ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

	 ประเด็นที	่4:	อปุสรรคและความสำเรจ็ในการทำเกษตร

 1) คุณโสภติำ คดิวา่ส่ิงทีป่ญัหาและอำปุสรรคจนทำใหรู้ส้กึ

ท้อำแท้ คือำ ทำการเกษตำรแบบเชิงเดี่ยวครั้งแรก ผลผลิตำไม่เป็นไป

อำย่างที่หวัง เกษตำรกรในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงส่วนใหญ่ปลูกพืช

เชิงเดี่ยว เช่น ปาล์มน้ำมัน ส้มโอำ มะพร้าว เป็นตำ้น หรือำพืชเกษตำร

อำื่น ๆ ในเชิงเดี่ยวท้ังสิ้น จึงมอำงเห็นว่าเป็นปัญหาที่เกษตำรกร 

ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อำขาย และซื้อำพืชอำื่นมาเพื่อำบริโภค  

แตำ่ตำนเอำงมีจิตำใจที่หนักแน่น มั่นคง ในการยืนหยัดที่จะอำยู่ในหลัก

ความคิดขอำงตำนเอำง แต่ำตำนเอำงคิดว่าไม่ว่าจะท้อำแท้ ลำบากแค่ไหน 

ล้มเหลวอำีกสักเท่าไร ตำนเอำงก็มีความตำั้งใจอำย่างแน่วแน่ท่ีจะทำ

เกษตำรแบบผสมผสาน คุณโสภิตำยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอำเพียง

ในการทำเกษตำรผสมผสาน โดยลอำงผิดลอำงถูก ได้ทำการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตำนเอำง การอำบรมจากกลุ่มเกษตำรกรรุ่นใหม่ (Young 

Smart Farmer) จากประสบการณ์ขอำงเพือ่ำน ๆ  ในกลุม่ทีม่าถา่ยทอำด

แลกเปล่ียนกนั และนำมาประยกุตำใ์ชก้บัการเกษตำรขอำงตำนเอำง ทำให้

มีปริมาณผลผลิตำและรายได้เพิ่มขึ้น 

 2) ความสำเร็จขอำงคุณกิตำติำกรในวันนี้ เกิดจากพื้นฐาน

ครอำบครัวที่ทำการเกษตำรแบบผสมผสานมาตำั้งแตำ่บรรพบุรุษ ทำให้

คุณกิตำตำิกรมีความคิดที่อำยากสานตำ่อำให้สำเร็จ และเป็นตำัวอำย่างให้

กบัเกษตำรกรในปัจจุบนั ตำนไม่เคยท้อำตำอ่ำอุำปสรรคเลย เพราะคิดเสมอำ

ว่าสิ่งที่รัชกาลที่ 9 สอำนไว้เป็นสิ่งที่ดีตำ่อำชีวิตำ แตำ่มีบางครั้งที่รู้สึกท้อำ

กับการอำธิบายให้เกษตำรกรผู้อำื่นฟังเพื่อำให้ปรับเปลี่ยนความคิดจาก

การทำเกษตำรเชงิเดีย่ว เปน็เกษตำรผสมผสานเพือ่ำความเปน็อำยูท่ี่ดขีึน้ 

ปัจจุบันคุณกิตำติำกรประสบความสำเร็จในชีวิตำ ตำนมีความพึงพอำใจ

กับการทำเกษตำรแบบผสมผสาน และเปิดเป็นแหล่งท่อำงเที่ยว 

เชิงเกษตำรทีส่ามารถสร้างรายได้เข้ามาเปน็อำย่างมาก คุณกติำตำกิรถือำ

หลักธรรมที่มีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้ำอำงการจะเดินทางไปในสู่

ความสำเรจ็ในชีวติำและการงาน คอืำ “อิำทธิบาท 4” อำนัประกอำบด้วย

แนวปฏิบัตำิ 4 ข้อำ คือำ

  (1) ฉนัทะ คอืำ การมใีจรกั ศรทัธาและเชือ่ำมัน่ต่ำอำสิง่ท่ีทำ

  (2) วิริยะ คือำ ความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท

  (3) จิตำตำะ คือำ ใจที่จดจ่อำและรับผิดชอำบ

  (4) วิมังสา คือำ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมา
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 3) คุณอำริศรา มีอำุปสรรคน้อำยมากในการทำการเกษตำร

เน่ือำงจากตำนได้รับการทำเกษตำรแบบผสมผสานมาจากครอำบครัว 

ทีม่อีำยูแ่ล้ว ตำนเพียงนำความรูใ้หม่ ๆ  เขา้ไปประยุกตำใ์ช ้ทำให้ทำการ

เกษตำรได้สะดวกสบายขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกตำ์ใช้ 

ตำนชอำบศึกษาค้นคว้าความรู้ มอำงหาตัำวอำย่างจากผู้ที่ประสบความ

สำเร็จ ทำทุกอำย่างเพื่อำการเรียนรู้ และสามารถนำมาพัฒนาอำาชีพ

ขอำงตำนเอำงได ้ปจัจบุนัคณุอำรศิรามีความพอำใจกบัฐานะทางเศรษฐกจิ

ขอำงตำนเอำงมาก มีความเป็นอำยู่ที่พอำเพียง

 4) คุณภวูสษิฏ์ มอีำปุสรรค คอืำ ความยากจน ความไม่มัน่คง 

ไม่สามารถขายผลผลิตำในราคาสูงได้ เน่ือำงจากทำเกษตำรเชิงเดี่ยว  

ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน เมื่อำราคาตำกตำ่ำส่งผลให้รายได้น้อำย  

ตำนจงึหันกลบัมาคิดในเรือ่ำงความพอำอำยู ่พอำกิน พอำใช ้ตำามเศรษฐกิจ

พอำเพยีง ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหต้ำนเอำงประสบความสำเรจ็ในอำาชพีและ

การดำเนินชีวิตำ คือำ ความมุ่งม่ัน ความตำั้งใจ ความอำดทน รวมถึง

ตำัวอำย่างที่ดีอำย่างลุงนิลที่ตำนยึดถือำหลักการทำเกษตำรมาตำลอำด  

คุณภูวสิษฏ์มีความพึงพอำใจกับฐานะทางเศรษฐกิจขอำงตำนเอำง  

เพราะมีรายได้ที่เพียงพอำตำ่อำการดำรงชีวิตำ ซึ่งสอำดคล้อำงกับนิรันดร์  

ยิ่งยวด และคณะ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อำงกระบวนการปรับใช ้

ความรู้การทำเกษตำรผสมผสานขอำงชมุชน และเกษตำรกร: กรณีศกึษา 

บ้านหนอำงกระโดนมน อำำเภอำหนอำงหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  

พบว่า การปรับใชค้วามรูใ้นชุมชนมีจดุเริม่ต้ำนจากปัญหาซึง่ก่อำให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชาคม การศึกษาดูงานชุมชน 

ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อำสร้างเครือำข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน

แล้วนำกลับมาพิสูจน์ ลอำงผิดลอำงถูก เชื่อำมโยงกับอำงค์ความรู้และ

ภูมิปัญญาดั้งเดิมขอำงชุมชน และในขณะเดียวกันกลุ่มแกนนำชุมชน

ทำให้เห็นเป็นแบบอำย่างเพื่อำให้การขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนได้

อำย่างแพร่หลาย

 5) คุณวฒุชิยั ปญัหาและอำปุสรรคทีพ่บ คอืำ เรือ่ำงแรงงาน 

เงนิทนุ และราคาผลผลติำ ซึง่เป็นไปตำามกลไกขอำงตำลาด ตำอ้ำงพยายาม

ลดตำ้นทุนเพิ่มผลผลิตำ ซึ่งในปัจจุบันคุณวุฒิชัยได้พยายามแก้ปัญหา

ไปเรื่อำย ๆ จึงไม่ได้รับผลอำย่างหนัก ปัจจัยที่ทำให้ตำนประสบ 

ความสำเรจ็ในระดับหนึง่ คอืำ การบริหารจดัการงานภายในสวนทีใ่ห้

บรรลุผลไปตำามที่ตำั้งเป้าหมายเป็นปัจจัยที่สำคัญ การประยุกตำ์ใช้

เทคโนโลยีที่ เหมาะสมทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  

การวางแผนการทำงานท่ีละเอีำยด ปัจจุบันคุณวุฒิชัยรู้สึกพอำใจ 

กับฐานะทางเศรษฐกิจขอำงตำนเอำงมาก เพราะมีชีวิตำท่ีพอำเพียง 

มีความเป็นอำิสระในชีวิตำประจำวันและทำให้ตำนเอำงรู้สึกสบายใจ  

และมีความสุข

	 ประเด็นที	่5:	แนวทางการแนะแนวอาชีพแกบ่ตุรหลาน

 1) คุณโสภิตำ ไม่มีบุตำรหรือำหลานเพื่อำสานตำ่อำในการทำ

อำาชีพเกษตำรแบบผสมผสาน แตำ่มีแนวคิดอำยากให้เด็กยุคใหม่หันมา

สนใจการทำเกษตำร มกีารสนบัสนนุใหค้ณุคร ูอำาจารย ์หรอืำบคุลากร

ต่ำาง ๆ  รวมถงึเกษตำรกรทีส่นใจ อำยากศกึษาเกีย่วกบัการทำการเกษตำร 

แบบผสมผสาน มีความยินดีให้คำปรึกษาตำั้งแตำ่การปลูก การดูแล 

และการบำรุงรักษา การจัดการต่ำาง ๆ เพื่อำให้ผู้ที่สนใจสามารถ 

นำไปปฏิบัตำิได้ และเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจ 

ทำการเกษตำรบ้าง โดยมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ หรือำผู้ที่สนใจมาเรียนรู ้

ได้ทำการตำอำนกิ่ง การทำปุ�ยหมัก ซึ่งสอำดคล้อำงกับสุริยะ  หาญพิชัย 

และพีรพล  ไทยทอำง (2561) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อำง การพัฒนา

ชาวนาไทยรุ่นใหม่่เพื่อำขับเคล่ือำนเศรษฐกิจไทย พบว่า การพัฒนา

และส่งเสริมชาวนารุ่นใหม่ตำ้อำงเริ่มจากการสร้างภาพ “ชาวนา 

ผู้มเีกียรติำ” เพือ่ำไปสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุน่ใหม่ในการประกอำบ 

อำาชีพเกษตำรกร และเพื่อำขับเคลื่อำนเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก โดยมี

แนวทางการพัฒนาชาวนารุ่นใหม่แบบ S-M-A-R-T พบว่า  

1) ความเอำาใจใส่ขอำงเกษตำรกรเม่ือำเกษตำรกรมีความรักและเชื่อำมั่น

ในอำาชีพทำนา จะทำให้เขาไม่ล้มเลิกหรือำเปล่ียนไปประกอำบอำาชีพ

ใหม่ 2) การบริหารจดัการ เป็นความรูแ้ละทักษะทีจ่ะทำให้เกษตำรกร

ประสบความสำเร็จในอำาชีพ 3) การค้นคว้าและพัฒนา เป็นการเอำา

ความรู้ทางหลักวิชาการมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิด

ขึ้นจากการทำนา 4) ทักษะการเกษตำร ความรู้ในการทำการเกษตำร

ที่ชำนาญ รวมทั้งการเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ และ 5) เทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมเป็นการนำเทคโนโลยี และภูมิปัญญามาประยุกตำ์ใช ้

ให้เกิดประโยชน์

 2) คุณกิตำตำิกร ยังไม่มีครอำบครัว ไม่มีบุตำรหลาน แตำ่ตำน 

มีความต้ำอำงการให้เด็กนักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาวิถีชีวิตำเกษตำรกร

แบบผสมผสาน จึงเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ภายในไร่เล็ก ๆ สำหรับผู้ที่

สนใจอำยากศึกษาสามารถเข้ามาติำดต่ำอำ และพร้อำมยินดีให้ความรู ้

ความคิดใหม่ ๆ เก่ียวกับการทำเกษตำร เพื่อำเป็นการสร้างพื้นฐาน 

ให้เด็กรุ่นใหม่มีความคิดที่อำยากทำการเกษตำร หรือำโตำขึ้นไปตำ่อำยอำด

การทำเกษตำรขอำงครอำบครัว เพราะการทำเกษตำรแบบผสมผสาน 

เป็นภูมิคุ้มกันในการทำการเกษตำร มีการดำเนินชีวิตำที่สอำดคล้อำง 

กับแนวคิดเศรษฐกิจพอำเพียงในระดับบุคคล ระดับครอำบครัว และ

ระดับชุมชนหลายประการ เช่น มีความสุขในการดำเนินชีวิตำ  

การดำเนนิชวีติำโดยสามารถพึง่พาตำนเอำงได ้มคีวามเปน็อำยู่ทีพ่อำเพยีง 

มีความสบายใจกับการทำเกษตำร โดยไร่เกษมสุขขอำงคุณกิตำติำกร  

เปิดให้เรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้ คือำ 

  (1) ฐานการทำเกษตำรแบบผสมผสาน ที่ปลูกพืช 

หลากหลาย เช่น ลอำงกอำง สละ ทุเรียน เป็นตำ้น

  (2) ฐานปศุสัตำว์ การเลี้ยงสัตำว์ตำ่าง ๆ เช่น แพะ ม้า 

หมู ไก่ เป็ด เป็นตำ้น 

  (3) ฐานประมง การเลี้ยงปลาในนาข้าว 

  (4) ฐานการเรียนรู้การทำเกษตำร เป็นฐานให้ความรู้ 

ประสบการณ์จากความสำเร็จขอำงตำน 
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 3) คุณอำริศรา พบว่า การทำเกษตำรแบบผสมผสาน 

ในปัจจุบันไม่ค่อำยมีคนสนใจ แม้แตำ่บุตำรขอำงตำนเอำง ก็มีการทดลอำง 

ที่เรียนเกษตำร แตำ่สุดท้ายทนความเหนื่อำย ความลำบากไม่ได้ เพราะ

ปจัจบุนัเดก็ชอำบความสบายทำงานแบบงา่ย ๆ  ในอำอำฟฟศิ หรอืำทีอ่ำืน่ 

อำากาศไม่รอ้ำน ไม่มแีดด ไม่มคีวามอำดทนตำอ่ำความลำบาก คณุอำรศิรา 

จงึคดิวา่การปลกูฝงัใหเ้ดก็เขา้มามสีว่นรว่มในการทำการเกษตำร เชน่ 

การจัดโครงการให้นักเรียนในโรงเรียนตำ่าง ๆ เข้ามาเป็นยุวเกษตำร

ตำั้งแต่ำยังเด็ก การปลูกฝังในการปลูกพืชผัก การปลูกตำ้นไม้ เพื่อำให้

เด็กรู้คุณค่าขอำงการทำการเกษตำร ประโยชน์การทำเกษตำร และ 

การกลับไปพัฒนาการเกษตำรที่บ้านขอำงตำนเอำง เนื่อำงจากในจังหวัด

นครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ ผู้ปกครอำงเด็กก็เป็นเกษตำรกร จึงมีการ

เปดิศนูยก์ารเรยีนรูใ้นสวนขอำงตำน ทีม่ชีือ่ำวา่ สวนศรีทอำง ให้นกัเรยีน 

นักศึกษา เกษตำรกรผู้ท่ีสนใจ สามารถเข้าไปศึกษาการทำเกษตำร  

การปลกูฝงัการปลกูพชืผกั ปลูกตำน้ไม ้เพือ่ำให้เดก็รูค้ณุคา่ขอำงการทำ 

การเกษตำร ประโยชน์การทำเกษตำรและการกลบัไปพฒันาการเกษตำร 

ที่บ้านขอำงตำนเอำง การแปรรูปผลผลิตำทางการเกษตำรในสวนขอำงตำน 

เพื่อำเป็นตัำวอำย่างในการทำการเกษตำรขอำงบุคคลอำื่นท่ีสนใจอำยากทำ

แบบผสมผสาน

 4) คุณภูวสิษฏ์ มแีนวทางการแนะแนวอำาชพีแก่บตุำรหลาน 

พบว่า เด็กในปัจจุบันพร้อำมรับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับ 

การทำเกษตำร ให้มีการปลูกฝังการผลิตำเกษตำรตำั้งแต่ำยังเด็ก เพราะ

เด็กกำลังสนุกในการปฏิบัตำิ การลงพื้นท่ี การปลูกเอำง ขายเอำง  

ซึง่ปจัจบุนัมกีจิกรรมในการทำให้เดก็เขา้มามีสว่นร่วม คอืำ ยวุเกษตำร 

ที่ชักจูงเด็กภายในโรงเรียนมาเป็นสมาชิกยุวเกษตำร เพื่อำทำเกษตำร

ทางการเกษตำร การอำบรมดแูลเดก็ ๆ  ใหค้วามรูใ้นการทำเกษตำรแบบ

ผสมผสาน โดยมีการอำบรมในเรื่อำงการทำเศรษฐกิจพอำเพียงและ

อำาชพีเกษตำรกรรมใหก้บัเยาวชน การจดัอำบรมรวมกลุม่ใหท้ำปุ�ยเคมี 

การปลูกพืช การเพาะพันธ์ุพืชตำ่าง ๆ แล้วเอำาไปขายตำลาดชุมชน 

ราคาทีไ่ม่แพง เนือ่ำงจากขายในชุมชนเอำง ยดึหลักเศรษฐกิจพอำเพียง

มแีนวคิดทีจ่ะแนะแนวอำาชีพใหแ้กบ่ตุำรหลานหรือำเยาวชนในท้อำงถิน่ 

และสถานที่อำื่น ๆ ที่ตำนเป็นวิทยากร 

 5) คุณวุฒิชัย อำยากทำงานร่วมกับกลุ่มเยาวชน ทำงาน

เพือ่ำเยาวชน เพราะเยาวชนเป็นพลงัการขับเคลือ่ำนขอำงประเทศชาติำ 

คุณวุฒิชัยมอำงเห็นความสำคัญ และความจำเป็นท่ีอำยากพัฒนา

เยาวชนเพื่อำเป็นกำลังสำคัญขอำงชาตำิในอำนาคตำ จึงมีความตำั้งใจ 

และความฝันอำยากพัฒนาเยาวชนในชุมชนขอำงตำน โดยการปลูกฝัง

ให้ความรูก้ารทำการเกษตำร เพือ่ำให้เยาวชนรุน่หลังมคีวามเป็นอำยูท่ีดี่ 

สรุปผลการวิจัย
 เกษตำรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ตำ้นแบบ 

ที่ดำเนินการเกษตำรกรแบบผสมผสานในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีรูปแบบการพัฒนาอำาชีพที่สอำดคล้อำงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอำเพียงในระดับมากน้อำยแตำกต่ำางกันไป ขึ้นอำยู่กับการเรียนรู้ 

ประสบการณ์การเรียนรู้ขอำงแตำ่ละบุคคล หรือำได้รับการสืบทอำดมา

จากบรรพบุรุษ โดยเกษตำรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

ตำ้นแบบมีหลักคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตำเป็นวิถีชีวิตำ 

ที่เรียบง่าย ยึดหลักเศรษฐกิจพอำเพียง มีการพัฒนาอำาชีพโดยนำ 

อำงค์ความรู้เดิมและการศึกษาหาอำงค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการอำบรม 

สมัมนา การประชุม อำา่นหนังสอืำ จากส่ือำอำอำนไลน์มาวางแผน พฒันา

ตำ่อำยอำดในการประกอำบอำาชีพตำ่อำไป อำุปสรรคที่เกษตำรกรพบเจอำ คือำ 

เรือ่ำงแรงงาน เงนิทนุ และราคาผลผลติำทีต่ำกตำำ่ จากการทำการเกษตำร

แบบเชิงเดี่ยว จึงมีการปรับเปล่ียนการเกษตำรแบบผสมผสาน 

จนทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำเกษตำร มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถ

เก็บเกี่ยวผลผลิตำได้ตำลอำดทั้งปี และแนวทางการแนะแนวอำาชีพ 

แก่บุตำรหลาน เน้นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจการทำ 

การเกษตำร การปลกูตำน้ไม ้รวมทัง้มกีารเปดิเปน็ศนูยก์ารเรยีนรูท่ี้ให้

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ได้ทดลอำงทำ และเห็นความสำคัญขอำงการทำ 

การเกษตำรและเศรษฐกิจพอำเพียงมากข้ึน โดยปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอำเพียง เป็นปรัชญาที่มีหลายสถานะ กล่าวคือำ เป็นทั้งแนวคิด 

การพัฒนาสังคมสามารถประยุกตำ์ใช้ในระดับนโยบายการพัฒนา

ประเทศและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตำด้วยหลักศีลธรรม ด้วย

ความพอำประมาณ ความมีเหตำผุลและมภีมูคิุม้กนัในตำวัเอำง และด้วย

เงื่อำนไขความรู้ ความรอำบคอำบ ความระมัดระวัง และด้วยคุณธรรม

ในการดำเนินชีวิตำอำย่างแบ่งปันและไม่เบียดเบียนผู้อำื่น สามารถ

ประยุกตำ์ใช้กับวิถีชีวิตำประจำวันขอำงคนทุกระดับและการประกอำบ

อำาชีพในทุกสาขาอำาชีพได้รวมถึงเด็กและเยาวชน หากบุคคล 

ในสังคมเรียนรู้ที่จะยึดแนวทางขอำงปรัชญาเศรษฐกิจพอำเพียงและ

ประยุกต์ำใช้กับวิถีชีวิตำขอำงตำนเอำงอำย่างสอำดคล้อำงจะช่วยให้เกิดผล

หลายประการ การลดความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตำหรือำประกอำบ

อำาชีพ กล่าวคือำ ไม่ว่าบุคคลจะกระทำสิ่งใด หรือำประกอำบอำาชีพใด

ก็ตำาม จะไม่ประสบกับความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเนื่อำงจากมีความ 

พอำประมาณ และมีภูมิคุ้มกันในตำัวที่จะเตำรียมพร้อำมเพื่อำรับมือำกับ

การเปลี่ยนแปลงตำ่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอำก 

กิตติกรรมประกาศ์
    ขอำขอำบคุณคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตำพัทลุง และสำนักงานเกษตำรจังหวัด

นครศรีธรรมราช และสมาชิก Young Smart Farmer ตำ้นแบบ  

ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือำด้วยดี
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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัำถุประสงค์ 1) เพือ่ำพัฒนาบทเรยีนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพือ่ำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตำามเกณฑ์ (E
1
/E

2
) = 80/80 2) เพื่อำเปรียบเทียบความสามารถ

ในการแกป้ญัหาทางคณติำศาสตำรก์อ่ำนและหลงัเรยีนขอำงนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอำมพวิเตำอำรช์ว่ยสอำนรปูแบบเกม รว่มกบัเทคนคิ Math 

League 3) เพื่อำศึกษาเจตำคติำขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์ กลุ่มตัำวอำย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือำ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรยีนยอำแซฟวทิยา 1 หอ้ำงเรยีน รวมนกัเรยีน 38 คน ทีไ่ดม้าโดยการสุ่มตำวัอำย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) และใชห้อ้ำงเรยีน

เป็นหน่วยสุ่มจำนวน 4 ห้อำงเรียน โดยแตำ่ละห้อำงคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อำ่อำน เท่า ๆ กัน เครื่อำงมือำที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือำ  

1) บทเรยีนคอำมพวิเตำอำรช์ว่ยสอำนรปูแบบเกม เพือ่ำเสรมิสรา้งความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติำศาสตำร ์สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 3 จำนวน 5 บทเรียน ประกอำบด้วย 1. โจทย์ปัญหาการบวก 2. โจทย์ปัญหาการลบ 3. โจทย์ปัญหาการคูณ 4. โจทย์ปัญหาการหาร  

5. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค 

การสอำนแบบ Math League สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 แผน จำนวน 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอำบวัดความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ ซึ่งเป็นข้อำสอำบแบบปรนัย ชนิดเลือำกตำอำบ 4 ตำัวเลือำก จำนวน 30 ข้อำ 4) แบบวัดเจตำคติำขอำงนักเรียน 

ที่มีตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์ จำนวน 15 ข้อำ สถิตำิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อำมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน และการทดสอำบที ผลการ

วิจัยพบว่า

 1. บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) = 85.39/81.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ขอำงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ หลังเรียน

สูงกว่าก่อำนเรียนอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 3. เจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์ขอำงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ เจตำคติำ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 อำยู่ในระดับชอำบมากที่สุด 

คำสำคัญ : บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม, เทคนิค Math League, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to develop efficient computer-assisted instruction-based games  

to solve mathematics problem for grade 3 students according to the 80/80 criteria, 2) to compare students’  

mathematics problem-solving ability before and after studying with the computer-assisted instruction-based  

games and Math League Technique, and 3) to study students’ attitude towards mathematics. The samples group 

included a class of 38 students in grade 3  from Josephvithaya School selected by cluster random sampling method, 

and 4 more mixed-ability class were determined by simple random sampling method. The research instruments  

were 1) 5 lesson of computer-assisted instruction-based games to enhance mathematics problem-solving ability for 

grade 3 students consisted of addition, subtraction, multiplication, and division problem as well as simultaneous 

addition, subtraction, multiplication, and division mathematics problem, 2) 9 learning management plans with  

18 teaching periods for the computer-assisted instruction-based games and Math League Technique for grade 3 

students, 3) mathematics problem-solving ability tests consisting of 30 questions in a 4 multiple choice set, and  

4) 15 questions mathematics attitude tests. The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation 

and t-test. The research results were as follows :

 1. computer-assisted instruction-based games for grade 3 students had an efficiency 85.39/81.84 and were 

higher than the 80/80 criteria.

 2. The mathematics problem-solving ability of grade 3 students after studying with the computer-assisted 

instruction-based games and Math League Technique was higher than the ability before studying with the specific 

techniques showing the level statistical significance at .05.

 3) The attitude of grade 3 students towards mathematics when studying with the computer-assisted  

instruction-based games and Math League Technique to enhance mathematics problem-solving ability had a mean 

score of 4.66 showing the highest level of satisfaction.

Keywords : Computer-assisted instruction-based games, Math League Technique, Mathematics problem-solving  

  ability
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บทนำ
 คณิตำศาสตำร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนา

ความคิดและการให้เหตุำผลขอำงผู้เรียน โดยเฉพาะอำย่างยิ่งในยุค

ปจัจบุนัทีก่จิกรรมทางสังคมขอำงมนุษยม์คีวามซับซอ้ำนมากขึน้ ทำให้

ผูเ้รยีนต้ำอำงใชท้ัง้ความรู ้ความคิดและการให้เหตุำผลทางคณิตำศาสตำร์ 

ในการแก้ปัญหาและจัดการกับสถานการณ์ที่แตำกตำ่างไป (อำัมพร   

ม้าคนอำง, 2553: 10) และคณิตำศาสตำร์เป็นวิชาท่ีมีความสำคัญตำ่อำ

ความเจริญก้าวหน้าขอำงมนุษย์ท้ังในด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

วทิยาการทนัสมยัตำา่ง ๆ  ความเจรญิก้าวหนา้ในศาสตำรแ์ทบทกุแขนง

ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตำร์ วิศวกรรมศาสตำร์ สถาปัตำยกรรมศาสตำร์ 

ธุรกิจ ล้วนตำ้อำงอำาศัยหลักทางคณิตำศาสตำร์ ท้ังสิ้น ความรู้ 

ทางคณิตำศาสตำร์ถูกนำมาประยุกตำ์ ปรับปรุง พัฒนาร่วมกับศาสตำร์

สาขาอำื่น ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตำร์และเทคโนโลยี 

เปน็อำยา่งมาก จนเปน็ทีย่อำมรบักนัวา่คณติำศาสตำรเ์ปน็ปจัจยัทีส่ำคญั

ที่สุดในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ คณิตำศาสตำร์ยังช่วยพัฒนา 

แตำ่ละบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นพลเมือำงดี เพราะคณิตำศาสตำร์

ช่วยเสริมความมีเหตำุผล ความเป็นคนช่างคิด ริเริ่มสร้างสรรค์  

มกีารวางแผนในการทำงาน มคีวามสามารถในการตัำดสินใจ มคีวาม

รับผิดชอำบต่ำอำงานที่ได้รับมอำบหมาย ตำลอำดจนมีลักษณะขอำงความ

เป็นผู้นำ (นุสรา  เดชจิตำตำ์, 2556: 1) และนำไปใช้ในชีวิตำประจำวัน

ได้อำย่างถูกตำ้อำงเหมาะสม คณิตำศาสตำร์จึงมีประโยชน์ตำ่อำการดำเนิน

ชวีติำ ชว่ยพฒันาคณุภาพชวีติำใหด้ข้ึีน และสามารถอำยูร่ว่มกบัผูอ้ำืน่ได้

อำย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2551: 56)

 ถึงแมว้า่ประเทศไทยใหค้วามสำคญักับการเรยีนการสอำน

คณิตำศาสตำร์มากเพียงใดก็ตำาม แต่ำในปัจจุบันพบว่า ในช่วงเวลา 

ทีผ่่านมาเยาวชนขอำงไทยไม่ประสบผลสำเรจ็ในการเรยีนคณิตำศาสตำร์

เท่าที่ควร นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำำ เน่ือำงจากการจัด 

การเรยีนการสอำนเป็นแบบเดิม ๆ  นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการแก้ปญัหา

น้อำยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอำนที่ปฏิบัตำิอำยู่เป็นเพียง 

การทำโจทยแ์บบฝกึหดัซ่ึงทำเปน็รายบคุคล นกัเรยีนมีโอำกาสปฏบิตัำิ

กิจกรรมและฝึกแก้ปัญหาน้อำยทำให้นักเรียนแก้ปัญหาได้เฉพาะ 

โจทย์ปัญหาที่คุ้นเคย และใช้การดำเนินการเพียงขั้นตำอำนเดียว 

ในการแก้ปัญหา และเนื่อำงจากคณิตำศาสตำร์เป็นวิชาที่มีเนื้อำหา 

ค่อำนข้างยากและเป็นนามธรรม จะตำ้อำงมีการคิดอำย่างมีเหตำุผล  

เปน็ระบบ มแีบบแผน และต้ำอำงวิเคราะหป์ญัหา จงึเปน็การยากทีจ่ะ

เรยีนรู้และทำความเขา้ใจได้งา่ย หากผูส้อำนไม่สามารถทำให้นกัเรยีน

มอำงเห็นปัญหาเป็นรูปธรรมได้แล้ว จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ได้ยากมาก และเกิดความรู้สึกไม่ชอำบในวิชาคณิตำศาสตำร์ ซึ่งเห็นได้

จากรายงานผลการทดสอำบทางการศึกษาการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาระดับชาตำิ (NT) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรยีนขอำงผู้เรยีน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลการทดสอำบในด้าน 

ความสามารถด้านคำนวณ การวิเคราะห์ข้อำมูลและความน่าจะเป็น

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตำศาสตำร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ใน

ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 37.75 ในระดับจังหวัด 

มคีะแนนเฉล่ียร้อำยละ 41.40 ในระดบัโรงเรยีนมคีะแนนเฉล่ียร้อำยละ 

38.35 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2560) และปีการศึกษา 2561 ในระดับประเทศ  

มคีะแนนเฉลีย่ร้อำยละ 47.19 ในระดับจงัหวดั มคีะแนนเฉลีย่ร้อำยละ 

51.31 ในระดับโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 46.52 (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

และปีการศึกษา 2562 ในระดับประเทศ มีคะแนนเฉล่ียร้อำยละ 

44.94 ในระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 49.48 ในระดับ

โรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 48.84 (สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) และแม้ว่า 

ผลการทดสอำบทางการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับชาติำ (NT) ปี 2562 ในระดับโรงเรียนจะสูงขึ้นกว่าปี 2561 

กต็ำามแตำใ่นระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศกลบัลดลง และยงัพบวา่

ผลการทดสอำบในด้านการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตำศาสตำร์ 

หรือำทักษะการคิดคำนวณเพื่อำตำัดสินใจเลือำกแนวทางปฏิบัตำิหรือำ 

หาคำตำอำบจากสถานการณ์ตำา่ง ๆ  ในชีวติำประจำวันเกีย่วกบัความคิด

รวบยอำดทางคณิตำศาสตำร์ เรื่อำง พีชคณิตำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 

ตำ่ำที่สุดจากทั้ง 4 เรื่อำงในการทดสอำบ โดยปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อำยละ 34.00 ปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 43.36 ปี 2562  

มคีะแนนเฉล่ียร้อำยละ 38.87 ยงัมีคะแนนเฉล่ียตำำ่กว่าเกณฑ์มาตำรฐาน 

ทั้งในระดับประเทศและระดับโรงเรียน ซึ่งถือำว่าเป็นปัญหาที่ผู้ที่

เกี่ยวข้อำงจะตำ้อำงดำเนินการแก้ไขโดยวิเคราะห์วิธีการ และสาเหตำุที่

ทำให้คณุภาพขอำงผลการทดสอำบทางการศึกษาการประเมินคณุภาพ

การศึกษาระดับชาตำิ (NT) ตำ่ำลง และเพื่อำหาแนวทางพัฒนาผู้เรียน

อำย่างมีประสิทธิภาพ

 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์มีความ

สำคัญต่ำอำการเรียนวิชาคณิตำศาสตำร์มาก เพราะช่วยทำให้ผู้เรียน 

มีความรู้ มีเหตำุผล มีความคิด มีทักษะตำ่าง ๆ (ธีรพล  พากเพียรกิจ, 

2558: 25) ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณติำศาสตำร์ ควรเริม่จากการปรบัเปล่ียนวธิกีารจดัการเรยีนการสอำน

ขอำงผู้สอำนให้เอำื้อำอำำนวยตำ่อำการเรียนรู้ขอำงผู้เรียนและสอำดคล้อำงกับ

ลกัษณะโดยทัว่ไปขอำงผูเ้รยีนมากทีสุ่ด ซึง่วธิกีารจัดการเรยีนการสอำน

ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสำคญัเป็นกระบวนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอำน 

ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิดความรู้ โดยได้จากการคิด การค้นคว้า  

การทดลอำง ตำามความสามารถขอำงผู้ เรียนและสามารถสรุป 

อำงค์ความรู้ขอำงตำนเอำงด้วยตำนเอำง ผู้เรียนจะทำกิจกรรมทั้งหลาย 

ด้วยความสามารถขอำงตำนเอำง โดยมีผู้สอำนเป็นผู้ชี้แนะให้ (สุจินตำ์   

ใจกระจ่าง, 2553: 12) และการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จะทำใหผู้เ้รยีนเกิดความพึงพอำใจ เมือ่ำตำนเอำงประสบผลสำเรจ็ในงาน
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ที่ได้รับมอำบหมาย นำไปสู่ความมั่นใจและการอำยากเรียนรู้ตำ่อำไป 

สำหรับผู้สอำนนั้นจะตำ้อำงคำนึงถึงความแตำกตำ่างระหว่างบุคคล  

จดัเนือ้ำหาสาระและกจิกรรมให้สอำดคล้อำงกบัความสนใจ และความถนัด 

ขอำงผู้เรียน บทบาทขอำงผู้สอำนจะเปลี่ยนจากผู้ท่ีบอำกความรู้มาเป็น 

ผู้แนะนำ ชี้แนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมที่มุ่งฝึกทักษะ

ให้แกผู่เ้รยีน (สุจนิตำ ์ ใจกระจ่าง, 2553: 13) นำไปสู่การพัฒนาทกัษะ

การแก้ปัญหาคณิตำศาสตำร์ และการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

และสามารถนำความรู้ทางคณิตำศาสตำร์ไปประยุกตำ์ใช้ในชีวิตำ 

ประจำวันได้อำย่างมีประสิทธิภาพ  

 คอำมพิวเตำอำร์เป็นสื่อำหนึ่งในการจัดการเรียนการสอำนที่มี

คณุภาพ เมือ่ำมกีารนำคอำมพวิเตำอำรม์าใชใ้นการเรยีนการสอำนจะทำให้

มีปฏิสัมพันธ์กันได้ในระหว่างผู้เรียนกับคอำมพิวเตำอำร์ เช่นเดียวกับ

การเรียนการสอำนระหว่างผู้สอำนกับผู้เรียนที่อำยู่ในห้อำงเรียนปกตำิ  

(กดิานนัท์  มลิทอำง, 2547: 187) อำกีทัง้คอำมพวิเตำอำร์ยงัเป็นเครือ่ำงมอืำ 

ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อำมูลสารสนเทศ 

ตำ่าง ๆ เพื่อำพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และสร้างสรรค์ให้ทันต่ำอำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความ

กา้วหน้าทางวทิยาศาสตำร์ เทคโนโลยี ตำลอำดจนนำไปใชใ้นการพัฒนา

อำาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผู้สอำนตำ้อำงวางแผน เตำรียม 

การสอำนให้พร้อำมทัง้ด้านเนือ้ำหาสาระ การจัดกิจกรรม สือ่ำในการเรยีน 

การสอำน เพื่อำส่งเสริมผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาตำนเอำงตำามความ

สามารถ ความสนใจ ทำให้การเรียนการสอำนบรรลุตำามจุดมุ่งหมาย

ขอำงการศกึษา นอำกจากนีก้ารจดัการเรยีนการสอำนดว้ยคอำมพวิเตำอำร์

ยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจเพราะเป็นประสบการณ์สำหรับผู้เรียน แสง สี 

เสยีง และภาพทีส่ามารถเคลือ่ำนไหวสามารถโตำต้ำอำบกบัผูเ้รยีน ทำให้

ผู้เรียนสามารถที่จะจดจำได้ดีขึ้น และยังช่วยสร้างบรรยากาศให้มี

ความอำดทน ทำให้เกิดเจตำคตำิท่ีดีตำ่อำการเรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่

เรยีนช้า และสามารถเก็บข้อำมลูได้มากอำกีด้วย (พัชร ี ใจโตำ, 2558: 3)

 ในปัจจุบันสถานการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ได้มีการ

แพร่ระบายอำย่างรวดเรว็และรนุแรง ได้สร้างปัญหาและความยุง่ยาก

ให้กบัการศึกษาไทยเป็นอำย่างมาก  แต่ำในอีำกมุมหนึง่กลับเป็นตัำวแปร

ในการสร้างความเปล่ียนแปลงครั้งใหม่ให้กับการศึกษา และเป็น 

ตำัวขับเคลื่อำนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อำ

ดำเนนิการจดัการเรยีนการสอำนท่ามกลางสถานการณ์ต่ำาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ 

จึงตำ้อำงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอำนท่ีเหมาะสมเพื่อำให้

สามารถดำเนนิการเรยีนการสอำนใหไ้ปได ้แสดงใหเ้หน็ถึงการบรหิาร

รูปแบบการเรียนการสอำนหลังโควิด-19 (Social Distancing) และ

การบริหารจัดการศึกษาท่ีสอำดคล้อำงกับความปกติำใหม่ (New  

Normal) มคีวามสำคญัตำอ่ำการบรหิารจดัการ ทัง้นีส้ะทอ้ำนใหเ้หน็วา่ 

การจัดการเรียนการสอำนน้ันต้ำอำงการการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การเรยีนรู ้เพือ่ำใหเ้กดิความเหมาะสมกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ขอำงโควิด-19 ที่เกิดขึ้น (สุวิมล  มธุรส, 2564: 35) บทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์ชว่ยสอำนจึงเป็นนวัตำกรรมหนึง่ทางการศึกษา ท่ีมคีณุค่า

ทางการจัดการเรียนการสอำนหลายประการ เป็นเครื่อำงมือำที่ช่วยให้

ผู้สอำนดำเนินการสอำนไปตำามลำดับขั้นตำอำน ช่วยแก้ปัญหา 

การขาดแคลนผู้สอำนได้ในบางโอำกาส ช่วยถ่ายทอำดเนื้อำหา

ประสบการณ์ที่ซับซ้อำนที่เป็นนามธรรมสูง ๆ ได้ ช่วยให้การเรียน 

การสอำนมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ ผู้เรยีนได้มโีอำกาสปฏิบตัำกิจิกรรม

ด้วยตำนเอำง ช่วยส่งเสริมการศึกษารายบุคคล กลุ่มบุคคล ผู้เรียนได้

เรยีนตำามความสนใจ ตำามเวลา และโอำกาสทีอ่ำำนวย และยงัสามารถ

เรียนได้ทั้งในชั้นเรียนปกติำและสอำนซ่อำมเสริมนอำกเวลาเรียนได้ 

สามารถลดบทบาทและภาระขอำงผู้สอำนให้น้อำยลง ผู้เรียนมีบทบาท

ในการเรยีนมากขึน้ สนอำงความแตำกตำา่งระหวา่งบคุคลไดด้ ีบทเรยีน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนเป็นส่ือำการเรียนที่มีความสมบูรณ์อำยู่ในตำัว  

มีรายละเอีำยดขอำงขั้นตำอำนต่ำาง ๆ ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตำนเอำง 

และนำไปใช้ได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นตำ้อำงใช้เฉพาะในห้อำงเรียน

เท่านั้น (นุสรา  เดชจิตำตำ์, 2556: 6) 

 บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนมีหลายรูปแบบด้วยกัน  

เชน่ แบบสอำนเนือ้ำหา (Tutorial), แบบฝกึทกัษะหรอืำฝกึปฏบิตัำ ิ(Drill 

and Practice) , แบบสร้างสถานการณ์จำลอำง (Simulation) และ

แบบเกมการศกึษา (Instructional Game) เปน็ตำน้ ซึง่แตำล่ะรปูแบบ

ที่ยึดหลักจิตำวิทยาที่แตำกต่ำางกัน ซึ่งบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำน

แบบเกมทำให้ผู้ใช้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินจนลืมไปว่ากำลัง

เรียนอำยู่ การเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนน้ีนิยมใช้กับ

เด็กตำั้งแตำ่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตำอำนปลาย 

นอำกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้กับผู้เรียนในระดับอำุดมศึกษา เพื่อำ

เป็นการปูทางให้ผู้เรียนเกิดเจตำคติำที่ดีกับการเรียนได้อำีกด้วย (พัชรี  

ใจโตำ, 2558: 4) และเกมกเ็ปน็นวตัำกรรมการศกึษาอำยา่งหนึง่ทีผู่ส้อำน

ส่วนมากยอำมรับว่ากิจกรรมการเล่นเกม สามารถสร้างแรงจูงใจได้ 

และสามารถนำไปใช้เพื่อำให้กิจกรรมการสอำนดำเนินไปถึงเป้าหมาย 

เป็นสื่อำอำย่างหนึ่งที่เราทำให้เกิดความสนุกสนาน เป็นเครื่อำงมือำ 

ฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ

มีทัศนคตำิเบื้อำงตำ้นที่ดีตำ่อำการเรียน เกมนั้นมีเป้าหมายที่แน่นอำนว่า 

ผู้เล่นต้ำอำงพยายามให้บรรลุเป้าหมาย คือำ ชัยชนะ เพราะฉะนั้น 

หากมีการเสริมแรงด้วยความรู ้โดยทีผู้่เล่นเอำงยังได้รบัความสนุกสนาน 

เช่นเดมิ กย็ิง่จะทำให้เกดิการเสรมิสร้างทัง้ความรู ้และความสนกุสนาน 

ควบคู่กันสอำดคล้อำงกับข้อำความที่ว่าเรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู ้ 

(ศิริรัตำน์  กระจาดทอำง, 2555: 3) ดังนั้นบทเรียนคอำมพิวเตำอำร ์

ช่วยสอำนรูปแบบเกม มีลักษณะเป็นเกมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด 

ความสนุกสนานและท้าทาย แต่ำมิใช่แตำ่เป็นเพียงแค่สนุกสนาน 

อำย่างเดียวเหมือำนกับเกมทั่วไปแตำ่เป็นที่ให้เกิดการเรียนรู้ด้วย  

ซึ่งบทเรียนในลักษณะนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อำย่าง

สนุกสนานและมีเจตำคติำที่ดีตำ่อำการเรียนอีำกด้วย (นุสรา  เดชจิตำต์ำ, 

2556: 49)
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ณััฐวุุฒิิ  บุุญวุิบุูลวุัฒิน์์, สุุน์ิตย์์ตา  เย์็น์ทั่ั�วุ, พััชริิน์ทั่ริ์  ริุจิิริาน์ุกููล

147วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

 จากบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกมดังกล่าว

เปน็การเรยีนรูแ้ละพัฒนาตำามความสามารถขอำงแต่ำละบคุคล แต่ำเพือ่ำ

กระตำุ้นให้ผู้เรียนกลุ่มอ่ำอำนหรือำเรียนรู้ได้ช้า ได้รับแรงกระตำุ้นที่จะ

สามารถพัฒนาตำัวเอำงให้เรียนรู้ได้มากยิ่งข้ึน เทียบเท่าผู้เรียนกลุ่ม

ปานกลางหรอืำกลุม่เก่ง ผูส้อำนจงึควรพฒันาการจดัการเรยีนการสอำน 

ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอำนรูปแบบตำ่าง ๆ เพื่อำเร้าและ

กระตำุ้นความสนใจขอำงนักเรียนเป็นอำย่างมาก เพื่อำให้นักเรียน 

เกิดความรู้และความเข้าใจในบทเรียน โดยเทคนิค Math League 

ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอำนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ

สามารถดงึดดูความสนใจขอำงนกัเรยีนไดเ้ปน็อำยา่งด ีพรอ้ำมทัง้กระตำุน้

ให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด การถาม การแก้ปัญหา และรู้จัก 

การแสวงหาความรู้ รวมท้ังเป็นการแก้ปัญหาความไม่สนใจเรียน 

ขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำการเรียนวิชาคณิตำศาสตำร์ได้ในระดับที่น่าพอำใจ 

โดยการใชก้ระบวนการกลุม่ในลกัษณะขอำงทมีรว่มกนัทำการแขง่ขนั

ทำโจทย์คณิตำศาสตำร์เพื่อำสะสมคะแนน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน

สนกุสนานและมีความสุขกบัการเรยีนอำนัจะนำไปสูก่ารสร้างเจตำคติำ

ที่ดีตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์ (วิสุทธิ์  คงกัลป์, 2558: 97) อำีกทั้งยังเป็น

เทคนิคที่สามารถใช้จัดการเรียนการสอำนได้กับสื่อำ วิธีการสอำนหรือำ

นวตัำกรรมต่ำาง ๆ  ได้อำย่างลงตัำวโดยมีกระบวนการเรยีนการสอำน แบ่ง

เปน็ขัน้ตำอำน ดงันี ้1. ขัน้ฟอำรม์ทมี ข้ันนีผู้ส้อำนจดัทมี ซึง่ประกอำบดว้ย

นักเรียน 4-6 คน ในแตำ่ละทีมจะตำ้อำงประกอำบด้วย นักเรียนกลุ่มเก่ง 

กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอำ่อำนรวมกัน เพื่อำฝึกให้นักเรียนได้รู้จัก 

การทำงานกันเป็นทีม มีการช่วยเหลือำกัน 2. ขั้นเปิดฤดูกาล เป็นขั้น

เร้าความสนใจใฝ�เรียนรู้ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนด้วยการดำเนินการ

แขง่ขนั Math League 3. ขัน้แขง่ขนั Math League ในขัน้นีเ้ปน็การ

จัดการเรียนการสอำนตำามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติำที่ผู้สอำนได้

เตำรียมไว้ โดยจะสอำดแทรกการแข่งขัน Math League เข้าไปในขั้น

การตำรวจสอำบความรู้หรือำการทบทวนความรู้ ซึ่งในการดำเนินการ

ประกอำบด้วย 4 ขั้นตำอำน ดังนี้ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน, ขั้นกิจกรรม 

การเรียนรู้, ขั้นตำรวจสอำบความเข้าใจ, ขั้นสรุปผล 4. ขั้นชิงถ้วย FA 

Cup เปน็ขัน้ตำอำนทีด่ำเนนิการเมือ่ำการเรยีนการสอำนจบเนือ้ำหาสาระ

ในแตำล่ะหน่วยการเรยีนรู ้ซึง่มีวตัำถุประสงค์เพือ่ำให้นกัเรยีนได้ทบทวน

เนื้อำหาที่เรียนมาในแตำ่ละหน่วยการเรียนรู้โดยจะใช้การแข่งขัน FA 

Cup เข้ามาช่วยทบทวน 5. ขั้นปิดฤดูกาล ขั้นนี้เป็นการสรุปผลจาก

การแขง่ขนั Math League เพือ่ำมอำบรางวลัและนำคะแนนไปตำดัสนิ

ผลการเรียน (วิสุทธิ์  คงกัลป์, 2558: 104-127 )

 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำน

รูปแบบเกม โดยใช้ร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อำดึงดูด 

ความสนใจ และกระตำุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอำยากเรียนรู้และ

ทำให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์  

ที่เป็นความสามารถที่จะนำความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนไป

ประยกุตำใ์ชใ้นการเรยีนรูส้ิง่ตำา่ง ๆ  เพือ่ำให้ไดม้าซึง่ความรูแ้ละประยกุตำ์

ใช้ในชีวิตำประจำวันอำย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อำใช้เป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอำนวิชาคณิตำศาสตำร์ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อำพัฒนาบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม 

เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ 

สำหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตำามเกณฑ์ 

80/80

 2. เพื่อำเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตำศาสตำร์กอ่ำนและหลังเรยีนขอำงนักเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 3. เพื่อำศึกษาเจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์ 

หลังเรียนด้วยบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับ

เทคนิค Math League สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

สมมติฐานในการวิจัย
 นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำน 

รูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League มีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎี ตำัวแปรตำ้น ตำัวแปรตำาม

- การพัฒนาบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ 

 ช่วยสอำนรูปแบบเกม 

 และการทดสอำบประสิทธิภาพสื่อำ

- เทคนิค Math League

บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำน

รูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค 

Math League 

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ทางคณิตำศาสตำร์

- เจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำวิชา 

 คณิตำศาสตำร์

ภาพประกอบ	1 กรอำบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำเนินการวิจัย
 วิจัยเรื่อำง การพัฒนาบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำน 

รูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อำเสริมสร้าง 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอำียดดังนี้

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือำ นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยอำแซฟวิทยา ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ห้อำงเรียน รวมนักเรียน 147 คน

 กลุ่มตำัวอำย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือำ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยอำแซฟวิทยา จำนวน 1 ห้อำงเรียน  

รวมนักเรียน 38 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตำัวอำย่างแบบง่าย (Simple 

random sampling)

 เครื่อำงมือำที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

 1. บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำเสริม

สรา้งความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติำศาสตำร ์สำหรบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ประกอำบดว้ย บทเรยีนคอำมพวิเตำอำรช์ว่ยสอำน

รูปแบบเกม จำนวน 5 บทเรียน ดังน้ี 1. โจทย์ปัญหาการบวก  

2. โจทย์ปัญหาการลบ 3. โจทย์ปัญหาการคูณ 4. โจทย์ปัญหา 

การหาร 5. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอำมพิวเตำอำร ์

ชว่ยสอำนรูปแบบเกม รว่มกับเทคนิค Math League สำหรับนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 แผน จำนวน 18 ชั่วโมง 

 3. แบบทดสอำบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตำศาสตำร์ก่อำนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ 

ชว่ยสอำนรูปแบบเกม รว่มกับเทคนิค Math League สำหรับนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นข้อำสอำบแบบปรนัยชนิดเลือำกตำอำบ  

4 ตำัวเลือำก จำนวน 30 ข้อำ 

 4. แบบวัดเจตำคติำขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์ 

จำนวน 15 ข้อำ

 การหาคุณภาพขอำงเครื่อำงมือำ

 1. บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำ 

เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้วิจัยได้ทำการแบ่งเป็น  

3 ขั้นตำอำน 

 ขัน้ตำอำนที ่1 ศกึษาการสรา้งบทเรยีนคอำมพวิเตำอำรช์ว่ยสอำน

รูปแบบเกม จากหนังสือำ เอำกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อำง และหลักการ

การสร้างบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำน เพื่อำใช้เป็นแนวทางในการ

สรา้งบทเรยีนคอำมพวิเตำอำรช์ว่ยสอำนรปูแบบเกม และดำเนนิการสรา้ง

บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำเสริมสร้างความ

สามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตำศาสตำร์ ตำามกรอำบเนือ้ำหา กจิกรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ตำัวชี้วัด การวัดและประเมินผลในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

 ขัน้ตำอำนที ่2 นำบทเรยีนคอำมพวิเตำอำรช์ว่ยสอำนรปูแบบเกม 

เพือ่ำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตำศาสตำร์ เสนอำ

ตำ่อำผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน เพื่อำตำรวจสอำบความเหมาะสมและ

ความสอำดคล้อำงขอำงอำงค์ประกอำบตำ่าง ๆ ในบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์

ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตำศาสตำร์ โดยประเมินผลตำามวิธีขอำงลิเคอำร์ท (Likert)  

(บุญชม  ศรีสะอำาด, 2553: 65) เป็นแบบมาตำราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ ในการวิจัยน้ีมีผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 

หมายความว่า มีคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด

 ขัน้ตำอำนที ่3 นำบทเรยีนคอำมพวิเตำอำรช์ว่ยสอำนรปูแบบเกม 

เพือ่ำเสรมิสรา้งความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติำศาสตำร ์ไปใช้

ในการทดลอำงเพื่อำทำการแก้ไข ปรับปรุง และหาประสิทธิภาพขอำง

บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกมกับนักเรียนที่กำลังศึกษา

อำยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตำัวอำย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

  การทดสอำบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) ซึ่งได ้

ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 62.02/61.50

  การทดสอำบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) ซึ่งได ้

ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 70.43/73.15

  การทดสอำบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) ซึ่งได ้

ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.39/81.84

 และนำบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม  

เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์  

ที่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการทดลอำงกับกลุ่มตัำวอำย่าง 

ในงานวิจัย ซ่ึงเป็นผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยอำแซฟ

วิทยา จำนวน 1 ห้อำงเรียน จำนวนผู้เรียน 38 คน

   การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดทําการแบง เปน 3 ขั้นตอน  
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
และหลักการการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ
เกม และดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ตามกรอบเนื้อหา กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรู ตัวช้ีวัด การวัดและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
กําหนดไว  
  ขั้นตอนที่ 2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ 
ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยประเมินผล
ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 65) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในการวิจัยนี้มีผล 
การประเมิน ที่มีคาเฉล่ียเทากับ 4.57 หมายความวา มีคณุภาพความเหมาะสมมากที่สุด 
  ขั้นตอนที่ 3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ไปใชในการทดลองเพื่อทําการแกไข ปรับปรุง และหาประสิทธภิาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม 
กับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย ดังนี้  
   การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว (1:1) ซึ่งไดคาประสิทธิภาพเทากับ 62.02/61.50 
   การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) ซ่ึงไดคาประสิทธิภาพเทากับ 70.43/73.15 
   การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) ซึ่งไดคาประสิทธิภาพเทากับ 85.39/81.84 
และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ที่ไดทําการ
ปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย ซึ่งเปนผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนยอแซฟวทิยา 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวนผูเรียน 38 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ภาพหนาตางการใชงาน บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม 
ภาพประกอบ 2 คําอธิบายการใชงาน บทเรียน

คอมพวิเตอรชวยสอนรูปแบบเกม 

ภาพประกอบ	1 ภาพหน้าตำ่างการใช้งานบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์

ช่วยสอำนรูปแบบเกม
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149วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ภาพประกอบ	2 คำอำธิบายการใช้งานบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์

ช่วยสอำนรูปแบบเกม

 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอำมพิวเตำอำร ์

ชว่ยสอำนรูปแบบเกม รว่มกับเทคนิค Math League สำหรับนกัเรยีน

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 หาคุณภาพโดยนำแผนการจัดการเรยีนรูเ้สนอำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ช่วยพิจารณาเพื่อำตำรวจสอำบความเหมาะสม 

และความสอำดคล้อำงขอำงอำงค์ประกอำบต่ำาง ๆ ในแผนการจดัการเรยีนรู้ 

ซ่ึงได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ สื่อำการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยประเมินผลตำามวิธีขอำงลิเคอำร์ท (Likert) (บุญชม  ศรีสะอำาด, 

2553: 65) เป็นแบบมาตำราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแผนการ

จดัการเรยีนรูใ้นการวจิยันีม้ผีลการประเมนิ ทีม่คีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.72 

หมายความว่า มีคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด

 3. แบบทดสอำบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตำศาสตำร์ก่อำนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ 

ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League สำหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หาคุณภาพโดยนำแบบทดสอำบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ที่สร้างขึ้น เสนอำตำ่อำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ช่วยพิจารณาตำรวจสอำบ ดังนี้

 ค่าความสอำดคล้อำงขอำงแบบทดสอำบวัดความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณติำศาสตำร์รายข้อำ โดยใช้ค่าดชันคีวามสอำดคล้อำง 

IOC (Index of  Objective Congruence) ซ่ึงผลการประเมิน 

แบบทดสอำบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ 

ในการวิจัยนี้แบบทดสอำบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณติำศาสตำรท์กุขอ้ำมีค่าดชันคีวามสอำดคลอ้ำงอำยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 

หมายความว่า สามารถนำไปใช้ได้

 ค่าความยากง่าย (P) ค่าความยากง่ายทุกข้อำมีค่าเฉลี่ย 

อำยู่ระหว่าง 0.57 - 0.73 หมายความว่า สามารถนำไปใช้ได้ 

 ค่าอำำนาจจำแนก (R) ค่าอำำนาจจำแนกมีค่าเฉลี่ย 

มากกว่า 0.20 ทุกข้อำ หมายความว่า สามารถนำไปใช้ได้ 

 ค่าความเช่ือำม่ันจากสูตำร คูเดอำร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-  

Richardson Method: KR-20) (บุญชม  ศรีสะอำาด, 2553: 113) 

พบว่า มีค่าความเชื่อำมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.73

 4. แบบวัดเจตำคติำขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์  

หาคณุภาพโดยนำแบบวดัเจตำคติำขอำงนักเรยีนทีมี่ตำอ่ำวิชาคณติำศาสตำร์

เสนอำต่ำอำผูท้รงคณุวฒุ ิ5 ท่าน ช่วยพจิารณาตำรวจสอำบความสอำดคล้อำง 

ขอำงแบบวดัเจตำคตำขิอำงนกัเรยีนทีม่ตีำอ่ำวชิาคณติำศาสตำร ์โดยใชค่้าดชันี

ความสอำดคล้อำง IOC (Index of Objective Congruence) พบว่า

มีค่าดัชนีความสอำดคล้อำงอำยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 หมายความว่า

สามารถนำไปใช้ได้

 การเก็บขอ้ำมลูในการวิจยัใชแ้บบทดสอำบวัดความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ นำข้อำมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทาง

สถติำ ิโดยใชค้า่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตำรฐาน ทดสอำบโดยใชค้า่คะแนน

ที่ t - test (Dependent Sample) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม รวมกับเทคนิค Math League สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หาคุณภาพโดยนําแผนการจัดการเรียนรูเสนอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ชวยพิจารณาเพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงไดแก จุดประสงคการเรียนรู สาระ
การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู โดยประเมินผลตามวิธีของ
ลิเคอรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 65) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูในการ
วิจัยน้ีมีผลการประเมิน ที่มีคาเฉล่ียเทากับ 4.72 หมายความวามีคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด 
  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนดวยดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรูปแบบเกม รวมกับเทคนิค Math League สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 หาคุณภาพโดยนําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่สรางขึ้น เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ชวยพิจารณาตรวจสอบ ดังนี ้
  คาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรรายขอ โดยใชคาดัชน ี
ความสอดคลอง IOC (Index of  Objective Congruence) ซึ่งผลการประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรในการวิจัยนี้มีแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลอง
อยูระหวาง 0.80 – 1.00 หมายความวาสามารถนําไปใชได 
  คาความยากงาย (P) คาความยากงายทุกขอมคีาเฉล่ียอยูระหวาง 0.57 – 0.73 หมายความวาสามารถนําไปใชได  
  คาอํานาจจําแนก (R) คาอํานาจจําแนกมีคาเฉล่ียมากกวา 0.20 ทุกขอ หมายความวาสามารถนําไปใชได  
  คาความเชื่อ ม่ันจากสูตร คู เดอร  ริชารดสัน (Kuder-Richardson Method: KR-20)  (บุญชม ศรีสะอาด.  
2553 : 113) พบวามีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.73 
  4. แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร หาคุณภาพโดยนําแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชา
คณิตศาสตร เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ  5 ชวยพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองของแบบวัดเจตคติของนักเรียน 
ที่มีตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of  Objective Congruence) พบวามีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.60 – 1.00 หมายความวาสามารถนําไปใชได 
  การเก็บขอมูลในการวิจยั เก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร นําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ โดยใชคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบโดยใชคาคะแนนที่ t - test (Dependent Sample)  
   
 

ภาพประกอบ 3 ภาพการใชงาน บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรูปแบบเกม 

ภาพประกอบ 4 ภาพหนาตางคะแนนสะสม บทเรียน

คอมพวิเตอรชวยสอนรูปแบบเกม 

   การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยไดทําการแบง เปน 3 ขั้นตอน  
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
และหลักการการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ
เกม และดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ตามกรอบเนื้อหา กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรู ตัวช้ีวัด การวัดและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
กําหนดไว  
  ขั้นตอนที่ 2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ 
ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยประเมินผล
ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 65) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในการวิจัยนี้มีผล 
การประเมิน ที่มีคาเฉล่ียเทากับ 4.57 หมายความวา มีคณุภาพความเหมาะสมมากที่สุด 
  ขั้นตอนที่ 3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ไปใชในการทดลองเพื่อทําการแกไข ปรับปรุง และหาประสิทธภิาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม 
กับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย ดังนี้  
   การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว (1:1) ซึ่งไดคาประสิทธิภาพเทากับ 62.02/61.50 
   การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) ซ่ึงไดคาประสิทธิภาพเทากับ 70.43/73.15 
   การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) ซึ่งไดคาประสิทธิภาพเทากับ 85.39/81.84 
และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ที่ไดทําการ
ปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย ซึ่งเปนผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนยอแซฟวทิยา 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวนผูเรียน 38 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ภาพหนาตางการใชงาน บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม 
ภาพประกอบ 2 คําอธิบายการใชงาน บทเรียน

คอมพวิเตอรชวยสอนรูปแบบเกม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม รวมกับเทคนิค Math League สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หาคุณภาพโดยนําแผนการจัดการเรียนรูเสนอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ชวยพิจารณาเพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงไดแก จุดประสงคการเรียนรู สาระ
การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู โดยประเมินผลตามวิธีของ
ลิเคอรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 65) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูในการ
วิจัยน้ีมีผลการประเมิน ที่มีคาเฉล่ียเทากับ 4.72 หมายความวามีคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด 
  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนดวยดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรูปแบบเกม รวมกับเทคนิค Math League สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 หาคุณภาพโดยนําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่สรางขึ้น เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ชวยพิจารณาตรวจสอบ ดังนี ้
  คาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรรายขอ โดยใชคาดัชน ี
ความสอดคลอง IOC (Index of  Objective Congruence) ซึ่งผลการประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรในการวิจัยนี้มีแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลอง
อยูระหวาง 0.80 – 1.00 หมายความวาสามารถนําไปใชได 
  คาความยากงาย (P) คาความยากงายทุกขอมคีาเฉล่ียอยูระหวาง 0.57 – 0.73 หมายความวาสามารถนําไปใชได  
  คาอํานาจจําแนก (R) คาอํานาจจําแนกมีคาเฉล่ียมากกวา 0.20 ทุกขอ หมายความวาสามารถนําไปใชได  
  คาความเชื่อ ม่ันจากสูตร คู เดอร  ริชารดสัน (Kuder-Richardson Method: KR-20)  (บุญชม ศรีสะอาด.  
2553 : 113) พบวามีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.73 
  4. แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร หาคุณภาพโดยนําแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชา
คณิตศาสตร เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ  5 ชวยพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองของแบบวัดเจตคติของนักเรียน 
ที่มีตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of  Objective Congruence) พบวามีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.60 – 1.00 หมายความวาสามารถนําไปใชได 
  การเก็บขอมูลในการวิจยั เก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร นําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ โดยใชคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบโดยใชคาคะแนนที่ t - test (Dependent Sample)  
   
 

ภาพประกอบ 3 ภาพการใชงาน บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรูปแบบเกม 

ภาพประกอบ 4 ภาพหนาตางคะแนนสะสม บทเรียน

คอมพวิเตอรชวยสอนรูปแบบเกม 

ภาพประกอบ	3 ภาพการใช้งานบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำน

รูปแบบเกม

ภาพประกอบ	4 ภาพหน้าตำ่างคะแนนสะสมบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์

ช่วยสอำนรูปแบบเกม
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ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อำมูล การพัฒนาบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์

ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อำเสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ผูวิ้จยัแบง่การนำเสนอำผลการวเิคราะหข์อ้ำมลู

อำอำกเป็น 3 ตำอำน ตำามลำดับตำ่อำไปนี้

 ตำอำนที่ 1 การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ 

ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มี

ประสิทธิภาพตำามเกณฑ์ 80/80

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตำรฐาน และประสิทธิภาพขอำงกระบวนการ (E
1
) ขอำงบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม  

  เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 
ชุดที่	 n	 คะแนนเต็ม

	 	 																						คะแนนที่ได้

    ∑x
1
 x ̅̅	 S.D.	 ร้อยละ

 1 38 20 655 17.24 2.15 86.18

 2 38 20 613 16.13 2.27 80.66

 3 38 20 712 18.74 1.50 93.68

 4 38 20 642 16.89 1.74 84.47

 5 38 20 623 16.39 1.92 81.97

 รวม 38 100 3245 85.39 9.58 85.39

ประสิทธิภาพขอำงกระบวนการ (E
1
) เท่ากับ 85.39

 จากตำารางที่ 1  พบว่า ค่าเฉลี่ยขอำงคะแนนระหว่างเรียน

จากบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำเสริมสร้าง 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 85.39 คะแนน จากคะแนนเต็ำม  

100 คะแนน คิดเป็นร้อำยละ 85.39 แสดงว่ามีประสิทธิภาพขอำง

กระบวนการ (E
1
) เท่ากับ 85.39

ตารางที่	2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตำรฐาน และร้อำยละขอำงคะแนนจากการทำแบบทดสอำบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติำศาสตำร์ 

  หลังการจัดการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อำเสริมสร้าง 

  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 
จำนวนนักเรียน	 คะแนนเต็ม

	 	 																						คะแนนที่ได้

   ∑x
2
 x ̅̅	 S.D.	 ร้อยละ

 38 30 933 24.55 3.37 81.84

ประสิทธิภาพขอำงผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ 81.84

 จากตำารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยขอำงคะแนนจากการ 

ทำแบบทดสอำบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์

หลังเรยีนขอำงนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 มคีา่เฉลีย่เท่ากับ 24.55 

จากคะแนนเต็ำม 30 คะแนน คิดเป็นร้อำยละ 81.84 แสดงว่า  

มปีระสทิธภิาพขอำงผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ 81.84
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ตารางที่	4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ ก่อำนและหลังเรียนขอำงนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน 

  คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ความสามารถุในการแก้ปัญหา	
คะแนนเต็ม	 ร้อยละ	 x ̅̅  	 S.D.	 t	 p

	 ทางคณิตศ์าสตร์

 ก่อำนเรียน 30 60.79 18.24 2.58 
-12.80 0.00**

 หลังเรียน 30 85.47 25.64 3.52  

** อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 จากตำารางท่ี 3 พบว่า ผลรวมขอำงคะแนนระหว่างเรียน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.39 คะแนนคิดเป็นร้อำยละ 85.39 แสดงว่า

ประสิทธิภาพขอำงกระบวนการ (E
1
) เท่ากับ 85.39 และคะแนนจาก

การทำแบบทดสอำบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติำศาสตำร์ 

หลังเรยีนขอำงนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 มคีา่เฉลีย่เท่ากับ 24.55 

คิดเป็นร้อำยละ81.84 แสดงว่า มีประสิทธิภาพขอำงผลลัพธ์ (E
2
)  

เท่ากับ 81.84  ดังน้ัน บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม 

เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ 

สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 มปีระสทิธภิาพ (E
1
/E

2
) เท่ากบั 

85.39/81.84

 ตำอำนที ่2 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตำศาสตำร์ ก่อำนและหลังเรียนขอำงผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่	3 ประสิทธิภาพขอำงบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์  

  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                    
ประสิทธิภาพ	 คะแนนเต็ม

	 	 คะแนนที่ได้

  x ̅̅  	 S.D.	 ร้อยละ

ประสิทธิภาพขอำงกระบวนการ (E
1
) 100 85.39 9.58 85.39

ประสิทธิภาพขอำงผลลัพธ์ (E
2
) 30 24.55 3.37 81.84

 จากตำารางท่ี 4 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League 

นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ 

กอ่ำนเรยีนมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 18.24 คา่ความเบีย่งเบนมาตำรฐานเทา่กบั 

2.58 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.64 ค่าความเบี่ยงเบน

มาตำรฐานเท่ากับ 3.52 คะแนน  แสดงว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน 

อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 ตำอำนที่ 3 ผลการศึกษาเจตำคติำขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำวิชา

คณิตำศาสตำร์ หลังเรียนด้วยบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบ

เกม รว่มกับเทคนิค Math League สำหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 3
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 จากตำาราง 6 พบว่า เจตำคติำขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำวิชา

คณิตำศาสตำร์ หลังเรียนด้วยบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบ

เกม รว่มกับเทคนิค Math League สำหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปทีี ่3 มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.66 อำยูใ่นระดบัชอำบมากทีส่ดุ เมือ่ำพิจารณา

เป็นรายข้อำโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อำย ได้ดังน้ี ข้าพเจ้าชอำบ

ให้เพื่อำน ๆ มาถามปัญหาเกี่ยวกับคณิตำศาสตำร์และชอำบอำธิบายให้

เพื่อำน ๆ ฟัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ลำดับที่ 2 คณิตำศาสตำร์เป็นวิชา

ทีส่่งเสริมความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.89 อำยูใ่นระดับ

มากที่สุด และลำดับสุดท้าย ข้าพเจ้าไม่กล้าถามครูเมื่อำไม่เข้าใจ

เนื้อำหาวิชาคณิตำศาสตำร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาบทเรยีนคอำมพิวเตำอำร์ชว่ยสอำน รปูแบบเกม 

ร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สามารถอำภิปรายผลได้ ดังนี้

 1. บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำเสริม

สร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับผู้เรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 มปีระสิทธภิาพ 85.39/81.84 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์

ที่กำหนดไว้ 80/80 อำาจเนื่อำงจากการพัฒนาบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์

ช่วยสอำนรูปแบบเกม เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตำศาสตำร์ ดงักล่าวมกีารพัฒนาและการอำอำกแบบเป็นไปอำย่าง

มีระบบ ทำให้นักเรียนสามารถใช้บทเรียนได้ด้วยตำนเอำง สามารถ

เรยีนรูไ้ดต้ำามความตำอ้ำงการและรวดเรว็ตำามความสามารถขอำงแตำล่ะ

บุคคลเพื่อำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ นอำกจากนี้บทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม มีการใช้เสียงบรรยาย เสียง

บรรเลง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อำนไหว และเทคนิคตำ่าง ๆ เพื่อำนำเสนอำ 

บทเรยีน ทำให้บทเรยีนมคีวามน่าสนใจเป็นการเสริมแรงเพือ่ำกระตำุน้

ใหน้กัเรยีนเกิดการเรยีนรู ้รวมทัง้การฝึกฝนในการเล่นเกมขอำงแต่ำละ

บทเรยีน ทำให้มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเนือ้ำหาได้ดยีิง่ขึน้ ลกัษณะ

ขอำงบทเรียนจะมีความท้าทายขอำงการเล่นเกมแตำ่ละบทเรียน 

ที่มีการลำดับเนื้อำหาบทเรียนจากง่ายไปยากเพื่อำฝึกฝนและพัฒนา

นักเรียนอำย่างเป็นระบบ รวมทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  

เป็นการแข่งขันกับตำัวเอำงเพื่อำเอำาชนะและสะสมคะแนน สอำดคล้อำง

กับงานวิจัยขอำง รตำิยา  ภมรปฐมกุล (2557: 78-79) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อำงบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เรื่อำง การบวกและ

ตารางที่	5 ผลการศึกษาเจตำคตำิขอำงนักเรียนที่มีตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์ หลังเรียนด้วยบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม 

  ร่วมกับเทคนิค Math League สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

n = 38          

 	 ข้อคำถุาม	 x ̅̅	 S.D.	 ระดับเจตคติ	 ลำดับ          

 1. คณิตำศาสตำร์เป็นวิชาที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความกระตำือำรือำร้นในการค้นคว้าหาความรู้ 4.58 0.5 ชอำบมากที่สุด 10

 อำยู่เสมอำ

 2. คณิตำศาสตำร์เป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.89 0.31 ชอำบมากที่สุด 2

 3. คณิตำศาสตำร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุกไม่น่าเบื่อำ 4.74 0.45 ชอำบมากที่สุด 8

 4. คณิตำศาสตำร์เป็นวิชาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตำประจำวันได้ 4.76 0.43 ชอำบมากที่สุด 6

 5. วิชาคณิตำศาสตำร์ทำให้ข้าพเจ้ามีความรอำบคอำบและมีเหตำุผล 4.89 0.31 ชอำบมากที่สุด 3

 6. ข้าพเจ้าไม่ชอำบเรียนวิชาคณิตำศาสตำร์เพราะเป็นวิชาที่เข้าใจยาก 4.39 0.50 ชอำบมาก 12

 7. ข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตำศาสตำร์ไม่เข้าใจเกือำบทุกชั่วโมงที่เรียน 4.29 0.46 ชอำบมาก 13

 8. ข้าพเจ้ามีความสุขและเตำ็มใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับคณิตำศาสตำร์ 4.76 0.43 ชอำบมากที่สุด 7

 9. ข้าพเจ้าชอำบเข้าร่วมแข่งขันตำ่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคณิตำศาสตำร์ 4.58 0.50 ชอำบมากที่สุด 11

10. ข้าพเจ้ากล้าแสดงอำอำกทุกครั้งในการเข้าร่วมทำกิจกรรมคณิตำศาสตำร์ 4.82 0.39 ชอำบมากที่สุด 5

11. ข้าพเจ้าจะเลิกทำแบบฝึกหัดทันทีเมื่อำคิดหรือำแก้ปัญหาคณิตำศาสตำร์ไม่ได้ 4.29 0.46 ชอำบมาก 14

12. ข้าพเจ้าชอำบให้เพื่อำน ๆ มาถามปัญหาเกี่ยวกับคณิตำศาสตำร์และชอำบอำธิบาย 4.92 0.27 ชอำบมากที่สุด 1

 ให้เพื่อำน ๆ ฟัง

13. ข้าพเจ้าทำการบ้านวิชาคณิตำศาสตำร์ไม่ค่อำยได้ตำ้อำงลอำกเพื่อำนส่งครูบ่อำยครั้ง 4.74 0.45 ชอำบมากที่สุด 9

14. ข้าพเจ้าชอำบคิดหาวิธีแก้โจทย์ปัญหาที่แตำกตำ่างจากเพื่อำน ๆ และครู 4.89 0.31 ชอำบมากที่สุด 4

15. ข้าพเจ้าไม่กล้าถามครูเมื่อำไม่เข้าใจเนื้อำหาวิชาคณิตำศาสตำร์ 4.29 0.46 ชอำบมาก 15          

  สรุปรวม 4.66 0.42 ชอำบมากที่สุด 
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ณััฐวุุฒิิ  บุุญวุิบุูลวุัฒิน์์, สุุน์ิตย์์ตา  เย์็น์ทั่ั�วุ, พััชริิน์ทั่ริ์  ริุจิิริาน์ุกููล

153วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

การลบจำนวนเตำ็ม สำหรับเด็กสมาธิสั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม เรื่อำง

การบวกและการลบจำนวนเตำ็ม สำหรับเด็กสมาธิสั้น ระดับประถม

ศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/80.15 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการ 

เรยีนรูด้้วยบทเรยีนคอำมพิวเตำอำร์ชว่ยสอำนรูปแบบเกม รว่มกับเทคนิค 

Math League เพ่ือำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตำศาสตำร์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์

หลังเรยีนสงูกวา่กอ่ำนเรยีนอำยา่งมนียัสำคญัทางสถติำทิี ่.05 อำาจเนือ่ำง

มาจากบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม มีการอำอำกแบบที่

มุ่งเน้นการตำั้งคำถามที่ช่วยกระตำุ้นความคิดขอำงนักเรียนให้นักเรียน

ได้ฝึกคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาในแตำ่ละสถานการณ์ เพื่อำหาสิ่งที่โจทย์

กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ตำ้อำงการถาม กระบวนการวิธีที่เหมาะสมที่จะ

นำมาใช้ในการหาคำตำอำบ อำกีทัง้ยงัสามารถเรยีนรูไ้ด้ตำามความสามารถ 

ขอำงตำนเอำงตำอำบสนอำงความแตำกต่ำางระหว่างบุคคล มีการให้ข้อำมูล

ย้อำนกลับสู่นักเรียนทันที ทำให้ผู้เรียนทราบถึงผลการเรียนรู้ขอำง

ตำนเอำง เพื่อำทำความเข้าใจและปรังปรุงแก้ไขในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา 

ผา่นการเลน่เกม สอำดคลอ้ำงกบังานวจิยัขอำง ชลพร เมยีนเพชร (2556: 

170) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำน

มลัตำมิเีดยีโดยใชภ้าพการต์ำนู เรือ่ำง อำตัำราสว่นและรอ้ำยละ เพือ่ำสง่เสรมิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตำศาสตำร์ ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ ภายหลังเรียน 

ดว้ยบทเรยีนคอำมพวิเตำอำรช์ว่ยสอำนมัลตำมิเีดยีโดยใชภ้าพการต์ำนู เรือ่ำง 

อำัตำราส่วนและร้อำยละ สูงกว่าก่อำนเรียน 

 การนำบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ไปใช้

ร่วมกับเทคนิค Math League เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ส่งผลต่ำอำ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ เนื่อำงจากเทคนิค 

Math League เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอำนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ สามารถใช้สื่อำและนวัตำกรรมตำ่าง ๆ มาช่วยในการจัด 

การเรยีนการสอำนไดห้ลากหลายและลงตำวั เนน้การสรา้งบรรยากาศ

ในชั้นเรียน โดยการใช้กระบวนการกลุ่มในลักษณะขอำงทีมที่แตำ่ละ

ทมีจะประกอำบไปด้วยนักเรยีนทีมี่ความสามารถแตำกตำา่งกนัคอืำ กลุม่

เก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอำ่อำน ทำการแข่งขันตำอำบคำถามในรูปแบบ

ตำ่าง ๆ เพื่อำนำคะแนนกลับไปเป็นคะแนนสะสมให้แก่ทีม พบว่า

นกัเรยีนทีเ่รยีนอำอ่ำน และเรยีนปานกลางขอำงแตำล่ะทมีจะคอำยซกัถาม

ผู้สอำนหรือำเพื่อำนในทีมท่ีเรียนเก่งกว่าให้ช่วยอำธิบาย แสดงถึง 

ความกระตำือำรือำร้น ตำั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัำวเอำงให้เรียนรู้ได้

มากยิ่งขึ้นเทียบเท่านักเรียนท่ีเรียนเก่งกว่า เกิดการแลกเปล่ียน 

ความรู้ ความคดิเหน็ มกีารช่วยเหลอืำซึง่กนัและกนั มคีวามรบัผดิชอำบ 

รว่มกนัทัง้ในสว่นตำนและสว่นรวม ทำใหน้กัเรยีนเกดิความสนกุสนาน

และมีความสุขกับการเรียน สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง วิไลวรรณ  

อำิสลาม (2560: 77-78) ได้ศึกษาวิจัยผลขอำงการจัดการเรียนรู้แบบ

รว่มมอืำดว้ยเทคนคิ Math League ทีมี่ผลตำอ่ำผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาคณติำศาสตำรข์อำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ผลการวจิยัพบวา่

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติำศาสตำร ์ขอำงนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปทีี ่3 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืำดว้ยเทคนคิ Math League 

สูงกว่าก่อำนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ 

เรยีนรูด้้วยบทเรยีนคอำมพิวเตำอำร์ชว่ยสอำนรูปแบบเกม รว่มกับเทคนิค 

Math League เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณติำศาสตำร ์มเีจตำคตำขิอำงนกัเรยีนทีม่ตีำอ่ำวชิาคณติำศาสตำร ์อำยูใ่นระดบั

ชอำบมากที่สุด ทั้งนี้เนื่อำงมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถดึงดูด

ความสนใจขอำงนักเรียนด้วยการนำเสนอำบทเรียนผ่านการ์ตำูน

แอำนิเมชัน ที่มีเสียงบรรยาย เสียงบรรเลง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อำนไหว 

ที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้อำยากเรียนรู้  

มกีารเสริมแรงให้แก่นกัเรยีนด้วยการมอำบคะแนนให้เมือ่ำตำอำบคำถาม

ได้ถูกตำ้อำง และเปิดโอำกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตำนเอำง

ตำามความสามารถผ่านการเล่นเกม สอำดคล้อำงกับงานวิจัย ชลพร  

เมียนเพชร (2556: 171) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนมัลตำิมีเดียโดยใช้ภาพการ์ตำูน เรื่อำง อำัตำราส่วน

และร้อำยละ เพื่อำส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอำใจขอำงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ที่มีตำ่อำบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนมัลตำิมีเดียโดยใช้ภาพการ์ตำูน 

เรื่อำง อำัตำราส่วนและร้อำยละ อำยู่ในระดับมาก และสอำดคล้อำงกับ 

งานวิจัยขอำง หทัยรัตำน์  เมฆจิดา (2562: 58) ได้ศึกษาวิจัยผลขอำง

การพฒันาเจตำคติำต่ำอำวชิาคณติำศาสตำร์ จากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เกม 

เรื่อำง ระบบจำนวนเตำ็ม ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

วิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เรื่อำง ระบบจำนวนเตำ็ม มีค่าเฉลี่ยขอำง

เจตำคตำิตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์ขอำงนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน

 นอำกจากน้ีการใช้ร่วมกับเทคนิค Math League ซึ่ง

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการจัดเกมการแข่งขันตำอำบคำตำอำบเพื่อำ

สะสมคะแนนให้แก่ทมีเป็นตำวัเสรมิแรง การสร้างบรรยากาศทีต่ำืน่เต้ำน 

ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ในขณะ 

รว่มกจิกรรม มคีวามกระตืำอำรอืำรน้ใหค้วามร่วมมอืำในการทำกิจกรรม

อำย่างเตำ็มความสามารถ เพื่อำชัยชนะในการแข่งขันกับรางวัลที่ได้รับ

ซึ่งเป็นส่ิงจูงใจสำคัญทำให้นักเรียนรู้สึกกระตำือำรือำร้นในการเรียน 

มากขึน้ และการทีจั่ดให้นกัเรยีนในกลุม่ย่อำยได้มโีอำกาสปรึกษาหารือำ

ร่วมกันอำย่างตำ่อำเนื่อำง นักเรียนคนที่เก่งกว่าได้อำธิบายและช่วยเหลือำ

การเรียนขอำงนักเรียนที่อำ่อำนกว่า ทำให้นักเรียนรู้จักการให้เหตำุผล

มากขึ้น ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีความม่ันใจในการเรียนรู้และมั่นใจ
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ในกิจกรรมเกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม เสริมสร้างให้นักเรียนตำั้งใจ

ทีท่ำผลงานใหม้คีะแนนมากขึน้และใหเ้ปน็ทีพ่อำใจขอำงสมาชิกในกลุม่ 

จงึส่งผลทำให้เจตำคตำขิอำงนักเรยีนทีม่ตีำอ่ำวชิาคณิตำศาสตำร์ อำยูใ่นระดับ

ชอำบมากที่สุด ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง วิไลวรรณ  อำิสลาม 

(2560: 79) ได้ศึกษาวิจัยผลขอำงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือำ 

ด้วยเทคนิค Math League ที่มีผลตำ่อำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คณิตำศาสตำร์ขอำงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า

นกัเรยีนมคีวามพงึพอำใจต่ำอำการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืำดว้ยเทคนิค 

Math League โดยรวมอำยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อำเสนอำแนะทั่วไป

  1.1 ผู้สอำนควรศึกษารายละเอำียดขอำงบทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์ช่วยสอำนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League 

เพื่อำเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้เข้าใจและจัดเตำรียม 

สื่อำการเรียนการสอำนให้ครบตำามที่ระบุไว้ หรือำอำาจมีการดัดแปลง 

ให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อำให้การปฏิบัตำิกิจกรรมขอำงผู้เรียน 

ดำเนินไปอำย่างมีลำดับขั้นตำอำน และบรรลุวัตำถุประสงค์

  1.2 ผู้สอำนควรพิจารณาการใช้ระยะเวลาในการจัด 

การเรียนรู้ขั้นทบทวนความรู้ ในแต่ำละเรื่อำงให้เหมาะสมกับความ

ยาก-ง่ายขอำงเนื้อำหา ในกรณีที่เนื้อำหามีความยากและซับซ้อำนก็ควร

เพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้ให้มากข้ึน เพื่อำให้ผู้ เรียนได้เกิด

กระบวนการการเรียนรู้อำย่างแท้จริง

  1.3 ในการจัดการเรียนการสอำนด้วยบทเรียน

คอำมพิวเตำอำร์รูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อำ 

เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สอำนควรให้การเสริมแรงด้วยการ

กล่าวคำชมเชยหรือำมอำบขอำงรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำได้ดีในแตำ่ละ

กิจกรรม และให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ทำได้ไม่ดีในแตำ่ละกิจกรรม

 2.  ข้อำเสนอำแนะเพื่อำการวิจัยครั้งตำ่อำไป

  2.1 ควรมีการพัฒนาตำ่อำยอำดบทเรียนคอำมพิวเตำอำร์

รูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อำเสริมสร้าง 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ ไปทดลอำงใช้ใน

ลักษณะเดียวกันกับนักเรียนในระดับชั้นตำ่าง ๆ หรือำวิชาตำ่าง ๆ โดย

ปรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอำนให้เหมาะสมกับเนื้อำหาและ

ระดับชั้นขอำงนักเรียนเพ่ือำให้เกิดประโยชน์ตำ่อำการจัดการเรียน 

การสอำน

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยประเด็นอำื่น ๆ เช่น ทักษะ

ด้านตำ่าง ๆ ที่จำเป็นตำ่อำวิชาคณิตำศาสตำร์
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตำถุประสงค์เพื่อำ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตำศาสตำร์ เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ 

การลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อำนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

บาร์โมเดล 2) เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนคณติำศาสตำร์ เรือ่ำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับทีผ่ลลัพธ์และตำวัตำัง้ 

ไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อำนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตำศาสตำร์ เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัำวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลและกลุ่มการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. 

กลุ่มตำัวอำย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอำยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอำนุบาลบ้านหนอำงคล้า (จงจินต์ำ  

รุจิรวงศ์ อำุปถัมภ์ 2) จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้อำงเรียน ห้อำงละ 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือำกแบบเจาะจง

แล้วจับฉลากเพื่อำเลือำกห้อำงเรียนเข้ากลุ่มทดลอำง 1 และกลุ่มทดลอำง 2 เครื่อำงมือำที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล โดยผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.68 และมีความเหมาะสมอำยู่ระดับมากท่ีสุด 2) แผนการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. โดยผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.68 และมีความเหมาะสมอำยู่ระดับมากที่สุด และ  

3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตำศาสตำร์มีค่าความเชื่อำมั่นเท่ากับ 0.71 สถิตำิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อำมูล ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย  

2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน และ 3) การทดสอำบที ผลการวิจัยพบว่า 

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อำนเรียนอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อำนเรียนอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง 

สสวท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตำกตำ่างกันอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

คำสำคัญ : การแก้โจทย์ปัญหา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตำศาสตำร์, การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล, 

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. 
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Abstract
 The purposes of this research were : 1) to compare mathematics learning achievement in numerical  

addition and subtraction problem solving for numbers less than one hundred thousand for primary school grade 3 

students both previous and after treating by Bar Model technique, 2) to compare mathematics learning achievement 

in numerical addition and subtraction problem solving for numbers less than one hundred thousand for primary 

school grade 3 students both previous and after treating by IPST technique, and 3) to compare mathematics learning 

achievement in numerical addition and subtraction problem solving for numbers less than one hundred thousand 

for primary school grade 3 students between a group treated by Bar Model technique and a group treated by IPST 

technique. The sample was selected by purposive sampling of students who studied in primary school grade 3, the 

second semester of academic year 2021 at Anuban Bannongkhla School, Chanthaburi. They were divided into two 

groups; 30 students of Bar Model technique group and 30 students of IPST technique group.The research instruments 

were 1) the lesson plan based on Bar Model technique which had an average of 4.68 and appropriateness at the 

highest level, 2) the lesson plan based on IPST technique which had an average of 4.68 and appropriateness at the 

highest level, and 3) mathematics learning achievement had reliability at 0.71. The data were analyzed by mean, 

standard deviation and t-test.

 The results of this research were as follows: 1) primary school grade 3 students who were treated by  

Bar Model technique had post learning achievement higher than previous treatment with statistical significance  

at the .05 level, 2) primary school grade 3 students who were treated by IPST technique had post learning  

achievement higher than previous treatment with statistical significance at the .05 level, and 3) primary school  

grade 3 students who were treated by Bar Model technique and IPST technique had learning achievement after 

treating with statistical significance at the .05 level.

Keywords : problem solving, mathematics learning achievement, Bar Model technique, IPST technique 
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บทนำ
 คณติำศาสตำร์มีบทบาทสำคัญยิง่ต่ำอำความสำเรจ็ในการเรยีนรู ้

ในศตำวรรษที ่21 เนือ่ำงจากคณติำศาสตำร์ ชว่ยใหม้นษุยม์คีวามคิดรเิริม่

สร้างสรรค์ คิดอำย่างมีเหตำุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ

วเิคราะหป์ญัหาหรอืำสถานการณไ์ดอ้ำยา่งรอำบคอำบและถีถ่ว้น ชว่ยให้

คาดการณ์ วางแผน ตำัดสินใจ แก้ปัญหาได้อำย่างถูกตำ้อำงเหมาะสม 

และสามารถนำไปใช้ในชีวิตำจริงได้อำย่างมีประสิทธิภาพ นอำกจากน้ี

คณิตำศาสตำร์ยังเป็นเคร่ือำงมือำในการศึกษาด้านวิทยาศาสตำร์ 

เทคโนโลยี และศาสตำร์อำืน่ ๆ  อำนัเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลขอำงชาติำให้มีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจขอำงประเทศ 

ให้ทัดเทียมกับนานาชาติำ การศึกษาคณิตำศาสตำร์จึงจำเป็นต้ำอำงมี 

การพัฒนาอำย่างตำ่อำเน่ือำง เพื่อำให้ทันสมัยและสอำดคล้อำงกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ทางวิทยาศาสตำร์และเทคโนโลยีที่เจริญ

ก้าวหน้าอำย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ สสวท. ได้ศึกษาแนวโน้มด้านการศึกษา

คณิตำศาสตำร์ วิทยาศาสตำร์และเทคโนโลยี พบว่า ประเทศตำ่าง ๆ  

ทั่วโลกให้ความสำคัญกับทักษะการเรียนรู้และนวัตำกรรมที่จำเป็น

สำหรับศตำวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้

ปญัหา การสือ่ำสาร การร่วมมือำ และการคิดสร้างสรรค์และนวตัำกรรม 

ควบคู่ไปกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อำย่างเหมาะสม 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560: 1)

 การแก้ปัญหา การสื่อำสารและการสื่อำความหมายทาง

คณิตำศาสตำร์ การเชื่อำมโยง ความสามารถในการให้เหตำุผล และ 

การคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตำศาสตำร์ที่

จำเป็นและต้ำอำงการพัฒนาให้เกิดข้ึนกับผูเ้รยีน เพือ่ำทีจ่ะนำความรูไ้ป

ประยุกตำ์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งตำ่าง ๆ และประยุกตำ์ใช้ในชีวิตำประจำวัน

ได้อำย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอำนและวิทยาศาสตำร์, 

2561: 12-13)

 การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนควรจะเรียนรู้

ฝกึฝนและพฒันาใหเ้กดิทกัษะขึน้ในตำนเอำงเพือ่ำสรา้งอำงคค์วามรูใ้หม่ 

เพื่อำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รู้จักประยุกตำ์ และ

ปรบัเปลีย่นวธิกีารแกป้ญัหาใหเ้หมาะสม รูจ้กัตำรวจสอำบและสะทอ้ำน

กระบวนการแก้ปัญหามีนิสัยกระตำือำรือำร้น ไม่ย่อำท้อำ รวมถึงมีความ

มั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอำยู่ทั้งภายในและภายนอำกห้อำงเรียน 

นอำกจากนีก้ารแกป้ญัหายงัเปน็ทักษะพืน้ฐานทีผู่เ้รยีนสามารถนำไป

ใชใ้นชีวติำจริงได้ การส่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้กีย่วกับการแก้ปญัหา

อำย่างมีประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์หรือำปัญหาทางคณิตำศาสตำร์

ที่กระตำุ้นดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมให้มีการประยุกตำ์ความรู้ทาง

คณิตำศาสตำร์ ขั้นตำอำน/กระบวนการแก้ปัญหา และเทคนิคแก้ปัญหา

ทีห่ลากหลาย (สถาบันสง่เสรมิการสอำนและวิทยาศาสตำร,์ 2561: 85) 

ซึ่งเป็นคุณภาพขอำงผู้เรียนเมื่อำจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตำาม

หลักสูตำรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) 5 ประการ ได้แก่ การอำ่าน เขียนตำัวเลข ตำัวหนังสือำ

แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 มีความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับ

เศษสว่นและทกัษะการบวก การลบ เศษสว่น สามารถคาดคะเนและ

วัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตำร ความจุ เลือำกใช้เครื่อำงมือำและหน่วย

ที่เหมาะสม สามารถจำแนกและบอำกลักษณะขอำงรูปเรขาคณิตำ 

และสามารถอำา่น เขยีนแผนภมูริปูภาพ ตำารางทางเดยีวได ้(สำนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560: 3)

 การตำรวจสอำบคุณภาพการศึกษา (National Test : NT) 

ขอำงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อำศึกษาคุณภาพ

ด้านผลสัมฤทธิ์ขอำงนักเรียนโดยใช้แบบทดสอำบวัดความสามารถ 

ด้านตำ่าง ๆ สำหรับกลุ่มสาระคณิตำศาสตำร์วัดความสามารถด้านการ

คำนวณ ผลสัมฤทธิ์ขอำงนักเรียนด้านการคำนวณ เมื่อำดูรายปีตำั้งแตำ่

ปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการ

คำนวณมีค่าเฉลี่ยร้อำยละ 43.29 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ตำ่ำกว่าร้อำยละ 50 

เมื่อำพิจารณาคะแนนเฉล่ียด้านการคำนวณในปีการศึกษา 2561  

ในกลุม่โรงเรยีนขนาดใหญท่ีเ่ปดิสอำนตำัง้แตำร่ะดบัชัน้อำนบุาลถงึระดบั

ชัน้มธัยมศกึษาตำอำนตำน้ทีส่งักดัสำนกังานเขตำพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาจันทบุรี เขตำ 1 ประกอำบด้วย โรงเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรยีนอำนบุาลบ้านหนอำงคล้า (จงจนิต์ำ รจุริวงศ์ อำปุถัมภ์ 2) มคีะแนน 

เฉลีย่ร้อำยละ 35.43 (โรงเรยีนอำนบุาลบ้านหนอำงคล้า (จงจนิต์ำ รจุริวงศ์ 

อำุปถัมภ์ 2), 2562: 3) โรงเรียนบ้านแก้ว มีคะแนนเฉลี่ย ร้อำยละ 

56.81 (โรงเรียนบ้านแก้ว, 2562: 4) และโรงเรียนบ้านเนินจำปา  

มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 47.50 (โรงเรียนบ้านเนินจำปา, 2562: 4) 

และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอำนุบาลบ้านหนอำงคล้า (จงจินตำ์  

รุจิรวงศ์ อำุปถัมภ์ 2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 39.37 (โรงเรียนอำนุบาล

บ้านหนอำงคล้า (จงจินตำ์ รุจิรวงศ์ อำุปถัมภ์ 2), 2563: 4) โรงเรียน

บ้านแก้ว มคีะแนนเฉลีย่ร้อำยละ 57.16 (โรงเรยีนบ้านแก้ว, 2563: 4) 

และโรงเรียนบ้านเนินจำปา มีคะแนนเฉลี่ยร้อำยละ 48.02 (โรงเรียน

บ้านเนินจำปา, 2563: 4)

 เมื่อำพิจารณาคะแนนในมาตำรฐานตำ่าง ๆ พบว่า คะแนน

ในมาตำรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ 

ขอำงจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการตำ่าง ๆ และใช้

การดำเนินการในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอำบด้วยตัำวชี้วัด ป.3/1  

บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนขอำงจำนวนนับ 

ไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย์ พร้อำมทั้งตำระหนักถึงความสมเหตำุสมผล

ขอำงคำตำอำบ และ ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตำอำบขอำงโจทย์

ปญัหาและโจทย์ปญัหาระคนขอำงจำนวนนับไม่เกินหนึง่แสนและศูนย์

พร้อำมทั้งตำระหนักถึงความสมเหตุำสมผลขอำงคำตำอำบและสร้างโจทย์

ไดม้ผีลคะแนนเฉล่ียต่ำำกว่าร้อำยละ 50 ทัง้นีค้ะแนนเฉล่ียในมาตำรฐาน 

ค 1.2 ที่กล่าวข้างต้ำนน้ันในปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 

มคีา่เฉลีย่รอ้ำยละ 36.22 (สำนกังานทดสอำบทางการศกึษา, อำอำนไลน.์ 

2563) ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียที่ น้อำยที่ สุดขอำงรายมาตำรฐานในด้าน 
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ความสามารถด้านคณิตำศาสตำร์ และระดับคะแนนเฉลี่ยในโรงเรียน

ขนาดใหญท่ีเ่ปดิสอำนตำัง้แตำร่ะดบัชัน้อำนบุาลถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตำอำนตำ้น ที่สังกัดสำนักงานเขตำพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

เขตำ 1 ประกอำบด้วย โรงเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอำนุบาล 

บ้านหนอำงคล้า (จงจินตำ์ รุจิรวงศ์ อำุปถัมภ์ 2) มีคะแนนเฉลี่ย 

ร้อำยละ 35.24 (โรงเรียนอำนุบาลบ้านหนอำงคล้า (จงจินตำ์ รุจิรวงศ์ 

อำปุถมัภ ์2), 2563: 4) โรงเรยีนบา้นแกว้ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ำยละ 43.20 

(โรงเรียนบ้านแก้ว, 2563: 4) และโรงเรียนบ้านเนินจำปา มีคะแนน

เฉลี่ยร้อำยละ 39.33 (โรงเรียนบ้านเนินจำปา, 2563: 4) จากคะแนน

ทัง้ในระดับประเทศและกลุม่โรงเรยีน พบว่า ผลสัมฤทธิส์อำดคล้อำงกนั 

คือำ ตำ่ำกว่าร้อำยละ 50 เนื่อำงจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังแก้โจทย์ปัญหา

ไม่ได้ นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อำนั้นได้ว่าใช ้

การดำเนินการอำย่างไรและส่งผลให้หาคำตำอำบผิดด้วย

 จากการวิเคราะห์ข้อำมูลข้างต้ำน พบว่า นักเรียนมีปัญหา

ด้านทักษะกระบวนการคำนวณและการคิดวิเคราะห์ นักเรียน 

สว่นใหญไ่มส่ามารถวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาได ้ซึง่จะสง่ผลตำอ่ำการเรยีน

ในเรื่อำงอำื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน และในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งปัญหา

เหล่านีอ้ำาจเกิดได้จากหลายสาเหตุำดว้ยกัน เชน่ การวิเคราะห์ปญัหา 

การมอำงเห็นภาพหรือำการมอำงเห็นแนวทางท่ีจะคิดแก้ปัญหา  

ในการคิดแก้ปญัหานัน้จะต้ำอำงรูจั้กจินตำนาการว่า ควรจะเป็นอำย่างไร 

เพื่อำเป็นแนวทางในการคิดแก้ปัญหา การจัดกระทำอำย่างมีทักษะ 

การวิเคราะห์ การสรุป และการโยงความคิด การสัมพันธ์ความคิด

เป็นเรื่อำงจำเป็นอำย่างยิ่งในการแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2557: 22) ทัง้นีใ้นการแก้โจทยป์ญัหาทางคณิตำศาสตำร์อำงคป์ระกอำบ

สำคัญ คือำ กระบวนการในการแก้ปัญหาซึ่งถือำเป็นแนวทาง หรือำ

เป็นการวางแผนในการหาคำตำอำบ ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอำน

วิทยาศาสตำร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริมการสอำนวิทยาศาสตำร์

และเทคโนโลยี, 2561: 85-87) ได้เสนอำกระบวนการแก้ปัญหา  

4 ขั้นตำอำน ดังนี้ 1) ทำความเข้าใจปัญหา 2) วางแผนแก้ปัญหา  

3) ดำเนินการแก้ปัญหา และ 4) ตำรวจสอำบ

 ทัง้นีเ้พ่ือำให้นกัเรยีนสามารถการแก้ปญัหาทางคณิตำศาสตำร์

ได้เพิ่มข้ึน จึงควรค้นหาเทคนิคในการแก้ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ 

เพื่อำเป็นเครื่อำงมือำที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการแก้ 

โจทย์ปัญหา และต้ำอำงจัดประสบการณ์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย

และเพียงพอำให้กับผู้เรียนโดยเทคนิคที่เลือำกใช้ในการแก้ปัญหา 

ตำ่าง ๆ นั้น จะตำ้อำงมีความเหมาะสมและสอำดคล้อำงกับพัฒนาการ 

ขอำงผู้เรียนทั้งนี้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตำศาสตำร์ทำได้หลายวิธี  

ปัญหาใดจะแก้ด้วยวิธีใดน้ันขึ้นอำยู่กับลักษณะขอำงโจทย์ปัญหา  

และขึ้นอำยู่กับความชอำบความถนัดขอำงผู้แก้ปัญหาด้วย วิธีการแก้

โจทย์ปัญหาทีไ่ด้ผลวิธหีนึง่ คอืำ การเขยีนรปู อ่ำานโจทย์ไป เขยีนรปูไป 

ทำความเข้าใจไปด้วยรูปช่วยให้การคิดตำามข้อำความในโจทย์ปัญหา

ทำได้ง่าย น่าจะสอำดคล้อำงกับการทำงานขอำงสมอำง วิธีการเขียนรูป

เป็นวิธีที่ครูคณิตำศาสตำร์โดยเฉพาะครูในระดับประถมศึกษาทุกคน 

ในประเทศสิงคโปร์ตำ้อำงรู้ ตำ้อำงเข้าใจ ตำ้อำงคุ้นเคยและชำนาญด้วยว่า

ผลการสอำบประเมินระดับนานาชาตำิ เปรียบเทียบความสามารถ 

ขอำงผูเ้รยีนในการแกป้ญัหาคณติำศาสตำร ์นกัเรยีนสงิคโปรท์ำไดด้มีาก

ในระดับตำ้น ๆ ขอำงโลก วิธีการนี้ในสิงคโปร์เรียกว่า บาร์โมเดล (Bar 

Model) (สุรัชน์  อำินทสังข์, 2558: 27)

 เทคนิคบาร์โมเดล เป็นการแก้โจทย์ปัญหาที่ต้ำอำงการให้

นกัเรยีนเปล่ียนข้อำความทีเ่ป็นนามธรรมจับต้ำอำงไม่ได้ให้เป็นรูปธรรม

มากขึ้น โดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมแทนจำนวนที่ทราบค่าและจำนวน

ที่ไม่ทราบค่า รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนด้วยรูปแบบ 

บารโ์มเดลถูกแบ่งอำอำกเป็น 4 รปูแบบ ตำามกรณีขอำงโจทย์แต่ำละโจทย์

หรอืำแบ่งตำามความถนัดในการใช้ ซึง่การสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ 

จะไลไ่ตำต่ำามระดบัจากการเปลีย่นรปูภาพเปน็ชอ่ำงสีเ่หล่ียมแตำล่ะชอ่ำง

แทนจำนวน เปล่ียนสี่เหล่ียมหลายช่อำงรวมกันเป็นแท่งบาร์ และ

เปลี่ยนแท่งบาร์เป็นจำนวนที่มากขึ้น (Yeap, 2015: 9)

 ทัง้นีเ้ทคนคิในการแก้ปัญหาทีผู่เ้รยีนในระดบัประถมศกึษา 

ควรได้รับการพัฒนาและฝึกฝน เช่น การวาดภาพ การหาแบบรูป 

การคิดย้อำนกลับ การเดาและตำรวจสอำบ การทำปัญหาให้ง่ายหรือำ

แบ่งเป็นปัญหาย่อำย การแจกแจงรายการหรือำสร้างตำาราง การตัำดอำอำก 

และการเปลี่ยนมุมมอำง (สถาบันส่งเสริมการสอำนวิทยาศาสตำร์ 

และเทคโนโลยี, 2561: 62-70) และจากการศึกษาเทคนิคในการ 

แก้โจทย์ปัญหาคณติำศาสตำร์หนึง่ขัน้ตำอำนทีเ่กีย่วข้อำงกบัการบวก การลบ 

การคูณและการหารขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 

พบว่า เทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตำศาสตำร์หนึ่งข้ันตำอำน 

ที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารขอำงนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 เรียงตำามลำดับความถี่จากมากไปหา

นอ้ำยเปน็ดงันี ้คอืำ การวาดรปูประกอำบ การเดาและตำรวจสอำบคำตำอำบ 

การแจกแจงกรณีที่เป็นไปได้และการคิดย้อำนกลับ (ณัฐพล  เลิศนัน, 

2562: 90-91) ซึ่งเทคนิคที่นักเรียนมักใช้ คือำ การวาดรูปประกอำบ 

และการเดาและตำรวจสอำบคำตำอำบ เทคนิคการวาดรูปประกอำบ 

เป็นการอำธิบายสถานการณ์ปัญหาด้วยการวาดภาพจำลอำง หรือำ 

เขียนแผนภาพ เพื่อำทำให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้น และเห็นแนวทาง

การแก้ปัญหานั้น ๆ ในบางครั้ง อำาจได้คำตำอำบจากการวาดภาพนั้น 

และเทคนิคการเดาและตำรวจสอำบคำตำอำบ เป็นการวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาและเงื่อำนไขต่ำาง ๆ ผสมผสานกับความรู้ และ

ประสบการณ์เดิม เพื่อำเดาคำตำอำบที่น่าจะเป็นไปได้แล้วตำรวจสอำบ 

ความถูกตำ้อำง ถ้าไม่ถูกตำ้อำงให้เดาใหม่โดยใช้ข้อำมูลจากการเดา 

ครัง้กอ่ำนเปน็กรอำบในการเดาคำตำอำบ ครัง้ตำอ่ำไปจนกวา่จะไดค้ำตำอำบ

ที่ถูกตำ้อำงและสมเหตำุสมผล

 จากที่กล่าวมาข้างตำ้นสรุปได้ว่า คณิตำศาสตำร์มีบทบาท

สำคัญอำย่างยิ่งตำ่อำความสำเร็จในการเรียนรู้  และการศึกษา

คณิตำศาสตำร์จำเป็นตำ้อำงมีการพัฒนาอำย่างตำ่อำเนื่อำง ซึ่งทักษะและ
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กระบวนการทางคณิตำศาสตำร์ท่ีจำเป็นและต้ำอำงพัฒนาให้แก่ผู้เรียน

ไดแ้ก ่การแกโ้จทยป์ญัหา ทัง้นีใ้นการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณติำศาสตำร์

อำงค์ประกอำบสำคัญ คอืำ กระบวนการในการแก้ปัญหา กระบวนการหนึง่ 

ที่เป็นที่ยอำมรับและมีประสิทธิภาพ คือำ กระบวนการแก้ปัญหาขอำง

สถาบันส่งเสริมการสอำนวิทยาศาสตำร์และเทคโนโลยี เพื่อำให้

กระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นจึงควรใช้

เทคนิคซึ่งถือำเป็นเครื่อำงมือำสำคัญที่ช่วยในการแก้ปัญหา ซ่ึงเทคนิค

บาร์โมเดลและเทคนิคขอำง สสวท. ตำ่างเป็นเทคนิคที่น่าสนใจ                        

และมปีระสทิธภิาพ ทำใหผู้เ้รยีนประสบความสำเรจ็ในการแกป้ญัหา 

แตำ่เทคนิคใดจะเหมาะสมกับการแก้โจทย์ปัญหา จำนวนนับไม่เกิน

หนึ่งแสนและศูนย์ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังนั้นผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตำศาสตำร์  

เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์

และตัำวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  

วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลและการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. ผู้วิจัยจึงทำการวิจัยในครั้งนี้ขึ้น

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย	 
 1. เพือ่ำเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติำศาสตำร์ 

เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์

และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อำน

และหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล

 2. เพือ่ำเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติำศาสตำร์ 

เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์

และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อำน

และหลังจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท.

 3. เพือ่ำเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติำศาสตำร์ 

เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์

และตัำวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล และ

กลุ่มการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท.

สมมติฐานการวิจัย
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มที่ได้รับจัดการ

เรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคบาร์โมเดลมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนคณิตำศาสตำร์ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มที่ได้รับจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตำศาสตำร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียน

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มที่ได้รับจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตำศาสตำร ์

แตำกตำ่างกัน

แนวคิด	ทฤษฎีี	กรอบแนวคิด
 การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ เป็นทักษะในการ

แก้ไขปัญหาหรือำสถานการณ์ทางคณิตำศาสตำร์เพื่อำค้นหาคำตำอำบ 

ในสิ่งที่ไม่รู้ โดยอำาศัยกระบวนการและแนวทางหรือำมีการใช้เทคนิค

ตำ่าง ๆ ในการค้นหาคำตำอำบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาขอำง สสวท. ประกอำบด้วยขั้นตำอำน 4 ขั้นตำอำน ได้แก่  

1) ทำความเข้าใจปัญหา 2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3) ขั้นดำเนินการ

ตำามแผน และ 4) ขั้นตำรวจสอำบผล ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

จัดโดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลเป็นเครื่อำงมือำช่วยในการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณิตำศาสตำร์โดยการวาดรูปส่ีเหล่ียมแทนจำนวนที่ทราบค่า 

และจำนวนที่ไม่ทราบค่า รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน 

ด้วยแท่งบาร์ตำามกรณีขอำงโจทย์ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์แตำ่ละโจทย์ 

ใช้รูปแบบบาร์โมเดล 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบบาร์โมเดล 

แบบแบ่งขอ้ำมลูทัง้หมดอำอำกเปน็สว่น ๆ  (Part - whole Model) และ  

2) รูปแบบบาร์โมเดลแบบการเปรียบเทียบ (The Comparison 

Model) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโดยใช้เทคนิคขอำง สสวท.  

เป็นเครื่อำงมือำช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ซึ่งผู้เรียน

ในระดับประถมศึกษาควรได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ได้แก่  

1) เทคนิคการวาดภาพ 2) เทคนิคการเดาและตำรวจสอำบ ในขั้น

วางแผนแก้ปัญหาเพ่ือำให้กระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาประสบ

ความสำเร็จยิ่งขึ้น

ตำัวแปรอำิสระ ตำัวแปรตำาม

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตำศาสตำร์

ภาพประกอบ	1 กรอำบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำเนินการวิจัย
 ในวิจัยเรื่อำง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตำศาสตำร์ เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวน

ที่ผลลัพธ์และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปทีี ่3 ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิบารโ์มเดลและการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. มีรายละเอำียดดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 จำนวน 224 คน ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดสอำนต้ัำงแตำ่ระดับช้ัน

อำนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตำอำนต้ำนท่ีสังกัดสำนักงานเขตำพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขตำ 1 ประกอำบด้วย โรงเรียน  

3 โรงเรยีน ได้แก่ 1) โรงเรยีนอำนบุาลบ้านหนอำงคล้า (จงจนิต์ำ รจุริวงศ์ 

อำุปถัมภ์ 2) 2) โรงเรียนบ้านแก้ว และ 3) โรงเรียนบ้านเนินจำปา

 กลุ่มตำัวอำย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที ่3 จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 ห้อำงเรยีน ห้อำงเรยีนละ 

30 คน ในโรงเรียนอำนุบาลบ้านหนอำงคล้า (จงจินตำ์ รุจิรวงศ์  

อำุปถัมภ์ 2) อำำเภอำท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้มาจากการเลือำก 

แบบเจาะจง และใช้วิธีการสุ่มอำย่างง่ายโดยการจับฉลากเพื่อำเลือำก

ห้อำงเรียน จำนวน 2 ห้อำง สำหรับใช้เป็นกลุ่มทดลอำงที่เรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล และการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคขอำง สสวท. 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล เรื่อำง 

การบวกและการลบ จำนวนนับ ทีผ่ลลัพธแ์ละตำวัตำัง้ไมเ่กนิ 100,000 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แผน รวม 20 ชั่วโมง โดย

ผลการประเมนิคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ มคีะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.68 

และมีความเหมาะสมอำยู่ในระดับมากที่สุด

 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. เรื่อำง 

การบวกและการลบ จำนวนนบัทีผ่ลลัพธแ์ละตำวัตำัง้ไมเ่กนิ 100,000 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แผน รวม 20 ชั่วโมง โดย

ผลการประเมนิคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ มคีะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.68 

และมีความเหมาะสมอำยู่ในระดับมากที่สุด

 3. แบบทดสอำบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตำศาสตำร์ 

เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์

และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 เป็นแบบเลือำกตำอำบ 4 ตำัวเลือำก จำนวน 

20 ข้อำ มีค่าดัชนีความสอำดคล้อำงอำยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความ

ยากง่ายอำยู่ระหว่าง 0.50 - 0.70 ค่าอำำนาจจำแนกอำยู่ระหว่าง  

0.20 - 0.70 และค่าความเชื่อำมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.71

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอำง แบบกึ่งทดลอำง 

(Quasi Experiment Research) ดำเนินการทดลอำงตำามแผน 

การวิจัยแบบสอำงกลุ่มมีการทดสอำบก่อำนและหลังการทดลอำง (Two 

Group Pre-Test Post-Test Design) ซี่งมีรายละเอำียดการเก็บ

ข้อำมูลดังนี้

 1. ดำเนินการทดสอำบความรู้ขอำงนักเรียนก่อำนการจัด 

การเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มทดลอำงทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอำบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตำศาสตำร์ เรื่อำง การบวกและการลบ 

จำนวนนับที่ผลลัพธ์และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 

 2. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตำามแผนการจัดการเรียนรู้

คณิตำศาสตำร์ เรื่อำง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และ 

ตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มทดลอำง 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคบาร์โมเดล และกลุ่มทดลอำง 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคขอำง สสวท. ซึ่งแตำ่ละกลุ่มได้รับการจัดการเรียนรู้ตำามแผน 

การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จำนวน 20 แผน 

 3. ดำเนนิการทดสอำบความรูข้อำงนกัเรยีนหลงัการจดัการ

เรยีนรูก้บันกัเรยีนกลุม่ทดลอำงทัง้ 2 กลุม่ ดว้ยแบบทดสอำบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตำศาสตำร์ เรื่อำง การบวกและการลบจำนวนนับ 

ที่ผลลัพธ์และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. นำคะแนนทีไ่ด้มาวเิคราะหข์อ้ำมลูทางสถติำดิว้ยการหา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน

 2. เปรียบเทียบความแตำกตำ่างขอำงคะแนนเฉล่ีย 

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนก่อำนและหลังการจัดการเรยีนรู้โดยใชเ้ทคนคิ

บาร์โมเดล โดยการทดสอำบทีแบบไม่เป็นอำิสระจากกัน (t-test for 

Dependent Samples) 

 3. เปรียบเทียบความแตำกตำ่างขอำงคะแนนเฉล่ีย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อำนและหลังจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคขอำง สสวท. โดยการทดสอำบทีแบบไม่เป็นอำิสระจากกัน 

(t-test for Dependent Samples)

 4. เปรียบเทียบความแตำกตำ่างขอำงคะแนนเฉล่ีย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล และกลุ่มการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคขอำง สสวท. โดยการทดสอำบทีแบบอำิสระจากกัน (t-test for 

Independent Samples)

ผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคบาร์โมเดล และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง

สสวท. มาใชใ้นหน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ำง การบวกและการลบจำนวนนับ

ที่ผลลัพธ์และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 3 และได้นำเสนอำผลการวิเคราะห์ข้อำมูลไว้แบ่งอำอำกเป็น 3 ข้อำ

ดังนี้
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 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณติำศาสตำร์ เร่ือำง การแกโ้จทยป์ญัหาการบวกและการลบจำนวนนบั

ท่ีผลลพัธ์และตัำวตำัง้ไม่เกิน 100,000 ขอำงนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

กอ่ำนและหลังจัดการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคบาร์โมเดล ดว้ยการทดสอำบ

ค่าที (t-test) แบบ Dependent

ตารางที่	1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติำศาสตำร ์เรือ่ำง การแกโ้จทยป์ญัหาการบวกและการลบจำนวนนบัทีผ่ลลพัธ ์

  และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อำนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล

	 การทดลอง	 n	 คะแนนเต็ม	 x ̅̅	 S.D.	  D      D2	 t	 p

 ก่อำนเรียน 30 20 9.36 3.41 
175 1073 23.82* .000

 หลังเรียน 30 20 15.20 2.17    

*p < .05

  
 จากตำารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณติำศาสตำร์ เร่ือำง การแกโ้จทยป์ญัหาการบวกและการลบจำนวนนบั

ทีผ่ลลพัธ์และตำวัตำัง้ไมเ่กนิ 100,000 หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่ำนเรยีนอำยา่ง

มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนคณิตำศาสตำร์ 

เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์

และตำวัตำัง้ไม่เกนิ 100,000  ขอำงนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 กอ่ำน

และหลังจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. ด้วยการ

ทดสอำบค่าที (t-test) แบบ Dependent

ตารางที่	2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตำศาสตำร์ เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ ์

  และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อำนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท.

	 การทดลอง	 n	 คะแนนเต็ม	 x ̅̅	 S.D.	  D      D2	 t	 p

 ก่อำนเรียน 30 20 9.63 3.21 
192 1300 22.37* .000

 หลังเรียน 30 20 16.03 1.48    

*p < .05

 จากตำารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณติำศาสตำร์ เร่ือำง การแกโ้จทยป์ญัหาการบวกและการลบจำนวนนบั

ทีผ่ลลพัธแ์ละตำวัตำัง้ไมเ่กนิ 100,000 หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่ำนเรยีน อำยา่ง

มีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05

 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตำศาสตำร์ เรื่อำง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และการลบ

จำนวนนับที่ผลลัพธ์และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคบาร์โมเดล และกลุ่มการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง 

สสวท. ด้วยการทดสอำบค่าที (t-test) แบบ Independent

ตารางที่	3 แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติำศาสตำร ์เรือ่ำง การแกโ้จทยป์ญัหาการบวกและการลบจำนวนนบัทีผ่ลลพัธ ์

  และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล  

  และกลุ่มการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท.

  x ̅̅ 
																กลุ่มทดลอง	 n	 ___________	 S.D.	  D      D2	 t	 p
	 	 หลังเรียน     

กลุ่มทดลอำง 1 ได้รับการจัด

การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล 30 15.20 2.17 
47 115 2.39* .02

กลุ่มทดลอำง 2 ได้รับการจัด

การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. 30 16.03 1.48    

*p < .05
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 จากตำารางที ่3 พบว่า คา่เฉลีย่ขอำงผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

คณติำศาสตำร์ เร่ือำง การแกโ้จทยป์ญัหาการบวกและการลบจำนวนนบั

ที่ผลลัพธ์และตำัวตำั้งไม่เกิน 100,000 ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล มีค่าเท่ากับ 

15.20 คะแนน หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิขอำง สสวท. มคีา่

เท่ากับ 16.03 คะแนน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังจัดการเรียนรู้ขอำงท้ังสอำงกลุ่มทดลอำงแตำกต่ำางกันอำย่างมีนัย

สำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล
 ผู้วิจัยทำการอำภิปรายข้อำค้นพบจากการวิจัยซึ่งสามารถ

แบง่ได้ 3 ประเด็น ได้แก ่1) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

คณิตำศาสตำร์ ก่อำนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล  

2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตำศาสตำร์ ก่อำนและ

หลังจดัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิขอำง สสวท. 3) การเปรยีบเทยีบ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติำศาสตำร ์ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลและกลุ่มการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคขอำง สสวท.

 ประเด็นที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตำศาสตำร์ ก่อำนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล  

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่ำนเรยีนอำยา่งมนียัสำคญั

ทางสถิตำิที่ระดับ .05 เน่ือำงมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

บาร์โมเดลที่ผู้วิจัยนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอำนเป็นการสอำน

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาขอำงโพลยา ประกอำบด้วยขั้นตำอำน  

4 ขัน้ตำอำน และในขัน้ตำอำนทำความเข้าใจปัญหาได้ใช้เทคนคิบาร์โมเดล 

เป็นเครื่อำงมือำให้ผู้เรียนใช้ในการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโดยการ

เปลี่ยนโจทย์ปัญหาท่ีอำยู่ในรูปแบบข้อำความเป็นรูปภาพที่มีความ

เข้าใจได้ง่ายมากขึน้ ส่งผลให้ผู้เรยีนทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดขีึน้ 

ทั้งนี้ยังทำให้ผู้เรียนวางแผนแก้ปัญหาได้ถูกตำ้อำง และประสบ 

ความสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหา ซ่ึงสอำดคล้อำงกับเยพ แบน ฮาร์ 

และคณะ (Yeap Ban Har and et al., 2008: 282-313)  

ที่ทำการศึกษาเรื่อำง การใช้วิธีการวาดแบบจำลอำง (The Model 

Method) เพื่อำส่งเสริมการคิดทางพีชคณิตำขอำงนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา ซึ่งกล่าวถึงการใช้วิธีการวาดแบบจำลอำงในการสอำน

แก้โจทย์ปัญหาคณิตำศาสตำร์สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

ทีป่ระเทศสงิคโปร์ ผลการศึกษาพบว่า การวาดแบบจำลอำงช่วยพัฒนา 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตำศาสตำร์ท่ีใช้รูปธรรม

อำธิบายความสัมพันธ์ขอำงข้อำมูลในโจทย์ปัญหาที่เป็นนามธรรม โดย

นำเสนอำผ่านแบบจำลอำงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (แท่งบาร์) เพื่อำให้

นักเรียนมอำงเห็นภาพและเข้าใจความสัมพันธ์ขอำงสิ่งที่โจทย์กำหนด

ให้ได้ดียิ่งขึ้น และสอำดคล้อำงกับจรัสนันท์ ตำรียัง (2562: 61-62)  

ได้ทำการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตำศาสตำร์ เรื่อำง  

การบวกและการลบขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดขอำงโพลยาร่วมกับเทคนิคการวาดรูป               

บาร์โมเดล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตำศาสตำร์ เรื่อำง  

การบวกและการลบขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน 

วัดนางคุ้ม จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดขอำงโพลยาร่วมกับ

เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลอำยู่ในระดับดีเยี่ยม และสูงขึ้นอำย่างมี

นยัสำคญัทางสถติำทิีร่ะดบั .05 และสอำดคล้อำงกบักลุนนัท์  กล่ินสวุรรณ 

(2560: 51-52) ไดศ้กึษาถงึผลการจดัการเรยีนรูแ้ละการฝกึวเิคราะห์

โจทย์ปัญหาอำย่างสม่ำเสมอำด้วยบาร์โมเดล ขอำงนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที ่5 ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการแกโ้จทย์ปญัหา

หลังการทดลอำงสูงกว่าก่อำนการทดลอำง อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่

ระดับ .05 แตำ่ค่าเฉลี่ยไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อำยละ 60 ขอำงคะแนนเตำ็ม

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอำใจตำ่อำการจัดการ

เรยีนรูแ้ละการฝึกวเิคราะห์โจทย์ปัญหาอำย่างสมำ่เสมอำด้วยบาร์โมเดล 

อำยู่ในระดับมาก

 ประเด็นที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตำศาสตำร์ ก่อำนและหลังจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง 

สสวท. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อำนเรียนอำย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 เนื่อำงมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคขอำง สสวท. ที่ผู้วิจัยนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอำน

เปน็การสอำนโดยใชก้ระบวนการแก้ปญัหาขอำงโพลยา ประกอำบด้วย

ขัน้ตำอำน 4 ขัน้ตำอำน และในขัน้ตำอำนทำความเขา้ใจปญัหาไดใ้ชเ้ทคนคิ

ขอำง สสวท. 2 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการวาดภาพ และเทคนิค 

การเดาและการตำรวจสอำบ ซึ่งเทคนิคการวาดภาพ เป็นการอำธิบาย

สถานการณป์ญัหาดว้ยการวาดภาพจำลอำง หรอืำเขยีนแผนภาพ เพือ่ำ

ทำใหเ้ข้าใจปัญหาได้งา่ยขึ้น และใชเ้ป็นแนวทางการแก้ปญัหานั้น ๆ                   

โดยผู้เรียนสามารถจำลอำงโจทย์ปัญหาอำอำกมาเป็นรูปภาพได้อำย่างมี

อำิสระ ร้อำยเป็นเรื่อำงราว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจโจทย์ได้ดีขึ้น และเทคนิค

การเดาและการตำรวจสอำบ เปน็การวเิคราะหส์ถานการณป์ญัหาและ

เงื่อำนไขตำ่าง ๆ ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อำเดา 

คำตำอำบที่น่าจะเป็นไปได้ แล้วตำรวจสอำบความถูกตำ้อำง ถ้าไม่ถูกตำ้อำง

ให้เดาใหม่โดยใช้ข้อำมูลจากการเดาครั้งก่อำนเป็นกรอำบในการเดา 

คำตำอำบครั้งตำ่อำไปจนกว่าจะได้คำตำอำบที่ถูกตำ้อำงและสมเหตำุสมผล  

ถือำเป็นเทคนิคการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับพัฒนาการขอำงผู้เรียน  

ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น และค้นพบแนวทาง 

การแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ดีขึ้น สอำดคล้อำงกับนิภาพร  หยั่งถึง (2558: 

42) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตำศาสตำร์ขอำง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการวาดภาพ พบว่า 

ทกัษะการแกโ้จทยป์ญัหาคณติำศาสตำรข์อำงนกัเรยีนซ่ึงวดัจากคะแนน

การทำแบบทดสอำบหลงัเรยีนมคีะแนนคา่เฉลีย่เทา่กบัรอ้ำยละ 85.00 

ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีก่ำหนดไว ้คอืำ รอ้ำยละ 65.00 และยงัสอำดคลอ้ำงกบั

ทิวาพร  เตำมีศักดิ์ (2558: 71-74) ได้ทำการศึกษาการใช้การวาด
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แบบจำลอำงเพื่อำส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตำศาสตำร์ขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียน

สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตำศาสตำร์ได้โดยวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

แล้ววาดแบบจำลอำงเพื่อำทำความเข้าใจโจทย์ จากนั้นพิจารณาจาก

แบบจำลอำงแล้วสามารถทำให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตำอำบ

ได้ถูกตำ้อำงจากการทำแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตำศาสตำร์ พบว่า นักเรียนร้อำยละ 71.43 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 

ร้อำยละ 70 คะแนน (คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ร้อำยละ 76.49)

 ประเด็นที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตำศาสตำร์ ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

บาร์โมเดลและกลุ่มการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท.  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตำกตำ่างกันอำย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิตำทิีร่ะดับ .05 โดยการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคขอำง สสวท.

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคบาร์โมเดล เน่ือำงจากการใช้เทคนิคบาร์โมเดลในการแก้ 

โจทยป์ญัหาคณติำศาสตำรน์ัน้เปน็การทำใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการแก้

โจทย์ปัญหา จำเป็นท่ีจะตำ้อำงฝึกทักษะและพบเจอำโจทย์ปัญหาให้

หลากหลายรูปแบบเพื่อำเกิดความชำนาญในการแก้โจทย์ปัญหา 

เทคนคิขอำง สสวท. เป็นเทคนิคทีมี่ความหลากหลาย ผูเ้รยีนสามารถ

เลือำกใช้ตำามความเหมาะสมขอำงโจทย์ปัญหา หรือำตำามความถนัด 

ขอำงผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการประยุกต์ำใช้ในโจทย์ปัญหาที ่

ไม่คุ้นเคยได้ ทั้งนี้กลุ่มตัำวอำย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน 

ในโรงเรียนขยายโอำกาสท่ีมีความแตำกต่ำางหลากหลายในการเรียนรู้ 

ดงันัน้ จงึเหมาะสมกบัการใช้เทคนิคขอำง สสวท. ในการแก้โจทย์ปัญหา 

คณติำศาสตำร ์สอำดคลอ้ำงกบัพรีนัธร  ยาคำ (2557: 102-104) ไดศึ้กษา

ผูเ้รยีนในระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่ำส่งเสรมิความสามารถ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยยุทธวิธีท่ีหลากหลาย เรื่อำง โจทย์ปัญหา

การคูณและการหารขอำงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า  

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาไดด้ขีึน้ ทัง้นีอ้ำาจเปน็ผล

เนือ่ำงมาจากผูเ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะการแกโ้จทยป์ญัหาดว้ยยทุธวธิทีี่

หลากหลาย สามารถช่วยให้ผูเ้รยีนมเีครือ่ำงมอืำในการแกโ้จทย์ปญัหา

ได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา

เพิ่มขึ้นจากเดิม และจากการศึกษาผลหลังจากการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ขอำงผู้เรียนหลังการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในแตำ่ละ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถแสดง

วิธีการแก้โจทย์ปัญหาในแผนที่ 1 เรื่อำง การฝึกเดาและตำรวจสอำบ 

พร้อำมกับฝึกสร้างตำาราง แผนที่ 2 เรื่อำง การฝึกวาดภาพและการคิด

ย้อำนกลบัได้ดกีวา่แผนอำื่น ๆ  ทั้งนีอ้ำาจเปน็ผลจากการได้ฝกึหัดลงมอืำ

ปฏิบัตำิตำาม ขั้นตำอำนการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารด้วย

ยุทธวิธีในขั้นเบื้อำงต้ำน คือำ การใช้ยุทธวิธีการเดาและตำรวจสอำบ 

ยุทธวิธีการสร้างตำาราง ยุทธวิธีการวาดภาพ และยุทธวิธีการคิด 

ย้อำนกลับ ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ผู้เรียนจึงมีผลการประเมิน 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับสูงกว่าแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้อำื่น ๆ และสอำดคล้อำงกับกันตำภณ  สอำนซิว (2563: 89)  

ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถการคิดคำนวณทางคณิตำศาสตำร์

โดยวิถีธรรมชาตำิแห่งการคิดเชิงคณิตำศาสตำร์ขอำงนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 พบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ควรคำนึงวิถีธรรมชาติำ 

แหง่การเรยีนรูข้อำงเดก็วา่มวีถิธีรรมชาตำแิหง่การคดิ เชงิคณติำศาสตำร์

เป็นขอำงเขาเอำงการจัดการเรียนรู้ครูควรจัดการเรียนรู้ให้สอำดคล้อำง 

คือำ วิถีธรรมชาตำิแห่งการคิดขอำงเด็ก เปิดโอำกาสให้เด็กคิดแก้ปัญหา

เอำง โดยครูไม่ตำ้อำงหาวิธีการหรือำเสนอำวิธีคิดให้ในช้ันเรียน เด็กควร

ใช้เวลาส่วนใหญ่ได้คิดแก้ปัญหาเอำง และนำเสนอำวิธีแก้ปัญหา 

ในชัน้เรยีนหลงัจากนัน้เดก็จะไดว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการแก้ปญัหา

แล้วเปรียบเทียบหาข้อำแตำกตำ่างขอำงวิธีการแตำ่ละวิธี

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคบาร์โมเดลและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท. 

โดยมีการศึกษาตัำวแปรตำามอำื่น ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ 

โจทย์ปัญหาคณิตำศาสตำร์ ทักษะการให้เหตำุผล เจตำคติำตำ่อำวิชา

คณิตำศาสตำร์ หรือำการศึกษาในผู้เรียนที่มีความบกพร่อำงทางการ

คำนวณ เป็นตำ้น

 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในหน่วย 

การเรียนรู้ ตำัวชี้วัด หรือำระดับชั้นอำื่น ๆ เพื่อำเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคบาร์โมเดลและการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคขอำง สสวท.
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษาแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตำผู้สูงอำายุขอำงโรงเรียนผู้สูงอำายุตำำบลวังใหม่ อำำเภอำนายายอำาม 

จงัหวัดจนัทบรุ ีเก็บรวบรวมข้อำมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์รายบคุคล จำนวน 10 คน ประกอำบด้วย ผูน้ำชมุชน ผูน้ำอำงค์กรปกครอำงส่วนท้อำงถิน่ 

ผู้รับผิดชอำบงานผู้สูงอำายุขอำงอำงค์กรปกครอำงส่วนท้อำงถิ่น อำาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนผู้สูงอำายุ ผู้นำด้านจิตำวิญญาณ พระ ครู/อำาจารย์  

ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข หรือำอำื่น ๆ ท่ีได้รับการเสนอำโดยกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือำก คือำ เป็นผู้ที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้อำงและมีบทบาทในการดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้สูงอำายุขอำงโรงเรียนผู้สูงอำายุตำำบลวังใหม่ อำำเภอำนายายอำาม จังหวัดจันทบุรี  

ผลการวิจัยพบว่า

 1. การดแูลดา้นรา่งกายเพือ่ำพฒันาสขุภาพจติำ เนน้พฒันาแบบอำงคร์วมทกุมติำ ิทำตำามความตำอ้ำงการขอำงผูสู้งอำาย ุกำหนดกจิกรรม

ให้ผู้สูงอำายุมีความสุข ร่างกายแข็งแรง เน้นการมีส่วนร่วม ตำรวจสุขภาพและให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนเรื่อำงอำาหาร และสอำนท่าอำอำกกำลังกาย

 2. การดแูลดา้นจติำใจเพือ่ำพัฒนาสขุภาพจติำ จดัใหค้วามรูด้้านคุณธรรมการทำสมาธิ ทำกิจกรรมสุข 5 มติำ ิเน้นความเป็นธรรมชาติำ 

ให้ผู้สูงอำายุมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด อำารมณ์และจิตำใจ เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างรอำยยิ้ม สดชื่นแจ่มใสและ 

ถ่ายทอำดเป็น นอำกจากนี้ควรมีการพัฒนาคนในครอำบครัวให้เข้าใจผู้สูงอำายุ 

 3. การดูแลด้านสังคมเพื่อำพัฒนาสุขภาพจิตำ ควรยอำมรับและปรับตำัวตำ่อำสภาวะแวดล้อำมที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้ผู้สูงอำายุ 

กล้าแสดงอำอำก พาไปเยี่ยมผู้ป�วยที่ตำิดเตำียง ศึกษาดูงาน ส่งเสริมอำบรมด้านอำาชีพตำามความตำ้อำงการ มีการทำกิจกรรมนอำกบ้าน เน้นสถาบัน

ครอำบครัวในการดูแลเพื่อำลดช่อำงว่างกับคนในครอำบครัว ชุมชนอำย่างมีความสุข รวมถึงขยายผลกิจกรรมต่ำาง ๆ จากในโรงเรียนผู้สูงอำายุ 

ลงสู่หมู่บ้าน

คำสำคัญ : สุขภาพจิตำ, ผู้สูงอำายุ, โรงเรียนผู้สูงอำายุ
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Abstract
 This research aimed to study guidelines on mental health development for the elderly from the elderly 

school in Wang Mai Sub-District, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. The data was collected by interviewing  

10 people including community leader, leader of local government organization, care manager of local government 

organization, health volunteer, representative of the elderly, spiritual leader, monk, teacher, representative of  

health personnel, or who was recommended by the target group. The selection criterion was being related to and 

taking part in working on the elderly development of elderly school in Wang Mai Sub-District, Na Yai Am District, 

Chanthaburi Province. The results were as follows:   

 1. Health care for mental health development was to emphasize the holistic development, respond to  

the elders’ needs, arrange activities creating happiness and healthiness of the elders and emphasizing participation, 

provide health check and knowledge, change food, and teach physical exercises.

 2. Mental care for mental health development was to provide the knowledge of morality on meditation, 

arrange a 5-dimensional-happiness activity emphasizing the naturalness that leaded the elders to participate in the 

discussion on knowledge, ideas, emotions, and mentality, emphasize creative activities that created smiles, brightness, 

and ability of conveyance, as well as developing the family members’ knowledge to understand the elders.

 3. Social care for mental health development was, as the elders should be accepting and self-adjusting to 

the changing environment, to encourage the elders to be confident, visit bedridden patients, do a field trip, promote 

required job-trainings and outdoor activities emphasizing the family institution in caring to decrease the gap between 

the family members and to live in the community happily, including expanding the results of various activities from 

the elderly school into the village.

Keywords : Mental Health, The Elderly, Elderly School
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บทนำ
 ในสงัคมปจัจบุนัเรือ่ำงสงัคมผู้สงูอำายกุำลงัเปน็เรือ่ำงทีไ่ดร้บั

ความสนใจเป็นอำย่างมากและจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ประชากรในประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอำายุเช่นเดียวกับ

หลาย ๆ  ประเทศทัว่โลก โดยอำตัำราการเพิม่ข้ึนขอำงจำนวนประชากรไทย 

ลดลงสืบเนื่อำงมาจากการวางแผนครอำบครัว รวมถึงโครงสร้าง 

ทางอำายุขอำงประชากรไทยโดยผู้สูงวัยได้มีการเปลี่ยนแปลงด้าน 

การเจริญพันธุ์และด้านการตำายมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรสูงวัย 

ได้เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางอำายุขอำงประชากรไทย กล่าวคือำ 

ในช่วงอำายุ 20-30 ปีทีผ่่านมา ทัง้จำนวนและสัดส่วนขอำงประชากรไทย 

ในวัยเด็กลดลง (อำายุตำ่ำกว่า 15 ปี) ในขณะที่จำนวนขอำงประชากร 

ในวัยแรงงานเพิ่มขึ้น (อำายุ 15-29 ปี) และสำหรับสัดส่วนประชากร

ขอำงผู้สูงอำายุมีอำัตำราการเพิ่มขึ้น และในอำนาคตำจะเพิ่มขึ้นอำย่าง

รวดเรว็ภายใน 20 ปข้ีางหน้าจะมีประชากรผูสู้งอำายุเพิม่ขึน้ประมาณ 

10 ล้านคน จากปัจจุบันจะเพิ่ม 5 ล้านคนและอำัตำราการเพิ่มขึ้นขอำง

ประชากรผูสู้งอำายุจะเพิม่ขึน้เรว็กว่าประชากรอำายุชว่งอำืน่ ๆ  การเพิม่

จำนวนประชากรผู้สูงอำายุอำย่างรวดเร็วเพราะภาวการณ์เจริญพันธ์ุ 

ที่เคยสูงในอำดีตำและภาวการณ์ตำายที่ลดลงเป็นลำดับอำย่างต่ำอำเนื่อำง 

(สุชาดา  ทวีสิทธิ์, มาลี  สันภูวรรณ์ และศุทธิดา  ชวนวัน, 2556:  

3-22) ซึ่งจากการคาดคะเนขอำงอำงค์การสหประชาชาตำิรายงานว่า

เมือ่ำถงึ ปี พ.ศ. 2593 จะมีประชากรผู้สงูอำายทุัว่โลกถงึ 1,963 ล้านคน 

นอำกจากสุขภาพกายแล้วยังมีปัจจัยอำื่น ๆ อำีก เช่น ปัจจัยทางด้าน

ประชากร เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลต่ำอำสุขภาพจิตำขอำงผู้สูงอำายุ 

ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อำง พบว่า แนวโน้มขอำง 

ผู้สูงอำายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงนำมาซ่ึงภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพ

ขอำงผู้สูงอำายุที่เพิ่มมากข้ึนอำย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ือำงจากผู้สูงอำายุ

เป็นวัยแห่งความเสื่อำมถอำยในทุก ๆ ด้าน ทำให้เกิดอำาการเจ็บป�วย

ตำามวัย นอำกจากการเจ็บป�วยทางร่างกายท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอำายุแล้ว 

ยงัส่งผลต่ำอำสภาพจติำใจขอำงผูส้งูอำายดุ้วย (จนัทนา  สารแสง, 2561: 1) 

และปัจจัยทางด้านประชากรท่ีสำคัญท่ีส่งผลตำ่อำสุขภาพจิตำผู้สูงอำายุ 

ได้แก่ สถานภาพสมรสและฐานะทางเศรษฐกิจ กล่าวคือำ ผู้สูงอำาย ุ

ที่มีคู่จะมีสุขภาพจิตำดีกว่าผู้ที่ไม่มีคู่ ได้แก่ โสด หม้าย หย่าร้าง  

ตำามลำดับ และผู้สูงอำายุท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีสุขภาพจิตำดีกว่า

ผู้ที่มีเศรษฐกิจไม่ดี (เกสร  มุ้ยจีน, 2558: 308-309) ด้วยเหตุำน้ี 

การวางแผน การช่วยเหลือำ และพัฒนาผู้สูงอำายุให้เป็นประชากร 

สูงวัยอำย่างมีคุณภาพจึงเป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะสุขภาพจิตำ 

ในผู้สูงอำายุเน่ือำงจากสุขภาพจิตำมีความเกี่ยวข้อำงกับคุณภาพและ

ศักยภาพขอำงชีวิตำมนุษย์ทุกคน ดังท่ีอำงค์การอำนามัยโลก (World 

Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายขอำงสุขภาพจิตำว่า 

ภาวะปกตำิสุขที่บุคคลมีความเข้าใจในศักยภาพตำ่าง ๆ ขอำงตำนเอำง

สามารถรับมือำกับความเครียดในชีวิตำและทำงานได้อำย่างมี

ประสิทธิภาพรวมถึงสามารถช่วยเหลือำสังคมได้ (World Health 

Organization, 2001 อำ้างถึงใน สุภาวดี ไชยเดชาธร, ทัศนีย์  

ทิพย์สูงเนิน และกชกร แก้วพรหม, 2558: 33) ดังนั้นการส่งเสริม 

สขุภาพจติำในผูส้งูอำายจุงึเปน็สว่นหนึง่ขอำงกระบวนการขอำงการเพิม่

สมรรถนะให้ควบคุมปัจจัยที่เป็นตำัวกำหนดสุขภาพกายและพัฒนา

สุขภาพจิตำขอำงตำนเอำงส่งผลให้มีสุขภาพจิตำดีขึ้น รวมทั้งการพัฒนา

ศกัยภาพในการควบคมุปัจจัยตำา่ง ๆ  ทีม่ผีลตำอ่ำสุขภาพจติำไดส้ามารถ

ดแูลตำนเอำงได ้นอำกจากนีก้ารสนบัสนนุใหผู้สู้งอำายไุดเ้ขา้รว่มกจิกรรม

ก่อำให้เกิดประโยชน์ทำให้ภาวะสุขภาพทางด้านจิตำใจดีข้ึน (เมธี   

วงศ์วีระพันธ์ุ, 2559: 41) ซ่ึงวิธีการหน่ึงในการส่งเสริมการพัฒนา

ตำนเอำงขอำงผู้สูงอำาย ุคอืำ การก่อำตำัง้โรงเรยีนผู้สูงอำาย ุซึง่เป็นรูปแบบหนึง่ 

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตำลอำดชีวิตำ การจัดการศึกษา การพัฒนา

ทักษะ เพื่อำพัฒนาคุณภาพชีวิตำผู้สูงอำายุ และกิจกรรมขอำงโรงเรียน 

ผูส้งูอำายจุะเปน็เรือ่ำงทีผู่สู้งอำายสุนใจและมคีวามสำคญัต่ำอำการดำเนิน

ชวีติำ ชว่ยเพิม่พนูความรูท้กัษะชวีติำทีจ่ำเปน็โดยวทิยากรจติำอำาสาหรอืำ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อำง ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอำายุจะได้

แสดงศักยภาพโดยการถ่ายทอำดความรูป้ระสบการณ์ทีส่ัง่สมแก่บคุคล 

เพื่อำสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าแก่ชุมชน (กรมกิจการผู้สูงอำายุ, 

2559: 3) ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานศึกษาขอำงจุฑาลักษณ์  แสนโท,  

จารุกัญญา  อำุดานนท์, และกาญ  ดำริสุ (2560:  336) ได้กล่าวว่า

โรงเรียนผู้สูงอำายุเป็นสถานที่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตำผู้สูงอำาย ุ

โดยการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคสว่นเขา้มารว่มขับเคล่ือำนควบคูไ่ปกบั

มาตำรการอำื่น ๆ ขอำงรัฐ เพื่อำให้ผู้สูงอำายุได้รับการดูแลอำย่างทั่วถึง  

ซึ่งผู้มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ สมาชิกในครอำบครัว ชุมชน โรงพยาบาล

สาธารณสขุประจำตำำบล วดัและทอ้ำงถิน่ โดยเฉพาะอำงคก์ารบรหิาร

ส่วนตำำบล ที่มีภารกิจโดยตำรงในการดูแลผู้สูงอำายุรวมทั้งส่งเสริม

สนบัสนนุและแสวงหาความรว่มมอืำจากภาคเีครอืำข่ายเพือ่ำใหผู้ส้งูอำายุ

ได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะ

พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอำดภูมิปัญญาหรือำการพัฒนา

ตำนเอำงในด้านตำ่าง ๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสวัสดิการสำหรับ 

ผู้สูงอำายุในชุมชนเพื่อำให้ผู้สูงอำายุมอำงเห็นคุณค่าและความสำคัญ 

ขอำงตำนเอำงและชุมชนให้ประจักษ์ในศักยภาพและพลังขอำงผู้สูงอำายุ 

ส่งผลให้ผู้สูงอำายุใช้ชีวิตำอำย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข  

มีคุณภาพชีวิตำที่ดี นอำกจากนี้งานศึกษาขอำง ยุพิน  ทรัพย์แก้ว  

(2559: 25) พบว่า คณุภาพชีวติำขอำงผู้สงูอำายทุีผ่่านหลักสตูำรโรงเรยีน

ผู้สูงอำายุขอำงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  

มีคุณภาพชีวิตำที่ดีกว่าร้อำยละ 93.33 ทั้งในด้านร่างกาย ผู้สูงอำายุ 

มีความรู้ในการดูแลสุขภาพและดูแลตำนเอำงได้ดีขึ้นไม่เป็นภาระ 

ขอำงลูกหลาน ด้านจิตำใจ ผู้สูงอำายุมีความภาคภูมิใจ มั่นใจ ความจำ

และสมาธิดีขึ้น ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมที่ตำ่างมีรอำยยิ้ม ความ

สบายใจ และความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม และด้านสังคมสิ่งแวดล้อำม

ทีไ่ดม้โีอำกาสรบัรูข้า่วสารและไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมศกึษาดงูาน ในขณะ

ที่พวงนรินทร์  คำปุก (2558 อำ้างถึงใน ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ, สุรีย์  
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อััฐฉญา  แพทย์์ศาสตร์์, พัชร์ินทร์์  ร์ุจิิร์านุกููล

169วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ธรรมิกบวร, สุรสม  กฤษณะจูฑะ, 2560: 143) พบว่า การจัดตำั้ง

โรงเรียนผู้สูงอำายุ ตำำบลหัวง้ม อำำเภอำพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งก่อำตำั้ง

มาตำั้งแตำ่ปี 2553 เป็นนวัตำกรรมท้อำงถ่ินท่ีได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตำ 

ให้กับผู้สูงอำายุได้เป็นอำย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขและม ี

กำลังใจที่เข้มแข็งในการดำรงชีวิตำ ส่งผลให้มีสุขภาพกายที่ดี 

มีคุณภาพชีวิตำที่ดีขึ้น นอำกจากนี้การศึกษาขอำงฮาร์วิกเฮิร์ส  

(Havighurst, 1968: 20-23) กล่าวว่า ผู้สูงอำายุท่ีมีกิจกรรมหรือำ 

มีภารกิจปฏิบัตำิสม่ำเสมอำ มีบุคลิกภาพกระฉับกระเฉง จะทำให้เกิด

ความพึงพอำใจในชีวิตำและปรับตำัวได้ดีกว่าผู้สูงอำายุที่ปราศจาก

กิจกรรมหรือำบทบาทภารกิจหน้าที่ใด ๆ ผู้สูงอำายุที่สามารถรักษา

ระดับกิจกรรมขอำงตำนเอำงไว้ตำามบทบาทและสถานภาพ จะรู้สึกว่า

ตำนเอำงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นที่ยอำมรับขอำงสังคม ทำให้มีความสุข

และมีความพึงพอำใจในชีวิตำ (เสาวลักษณ์  เรือำงเกษมพงศ์, 2555: 4) 

 อำงค์การบริหารส่วนตำำบลวังใหม่ อำำเภอำนายายอำาม 

จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอำายุตำำบล

วงัใหม ่อำำเภอำนายายอำาม จงัหวดัจนัทบรุ ีตำัง้แต่ำ ป ีพ.ศ.2557 จนถึง

ปัจจุบัน จากคำกล่าวขอำงนายนริศ  กิจอำุดม (2562) นายกอำงค์การ

บริหารส่วนตำำบลวังใหม่ ให้ความสำคัญในการดูแลพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตำผู้สูงอำายุ เพราะผู้สูงอำายุคือำ ภาระทางบ้านทำให้ถูกบดบัง

ศักยภาพ การเปิดโอำกาสให้ผู้สูงอำายุได้อำอำกมาพบปะเพื่อำน ได้มี

กิจกรรมทำจะได้ไม่เบื่อำ ไม่เหงา สามารถช่วยเหลือำตำัวเอำงได้ไม่เป็น

ภาระขอำงลูกหลาน จึงได้จัดตำั้งโรงเรียนผู้สูงอำายุขึ้น เพื่อำให้ผู้สูงอำายุ

ไดม้โีอำกาสประกอำบกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะสังสรรค์ พดูคยุ ตำดิตำอ่ำ

สือ่ำสาร แลกเปลีย่นทัศนคติำประสบการณ์ซึง่กันและกัน เป็นการสร้าง

ขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอำายุในการดำรงชีวิตำอำย่างมีคุณค่า  

ความรูสึ้กเปน็สว่นหนึง่ขอำงโรงเรยีนผูส้งูอำายุ เป็นการทำใหผู้สู้งอำายุ

ได้คลายเหงา ผ่อำนคลายจิตำใจซึ่งมีความสำคัญต่ำอำจิตำใจและ 

ความรู้สึกขอำงผู้สูงอำายุ โดยโรงเรียนผู้สูงอำายุตำำบลวังใหม่ มีคำขวัญ

ประจำโรงเรยีนวา่ “เรยีนรู ้พฒันาตำนเอำงและช่วยเหลอืำผูอ้ำืน่ได”้ แต่ำ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพขอำงสังคมและสิ่งแวดล้อำมได้มีผลตำ่อำ

ปัญหาสุขภาพจิตำขอำงผู้สูงอำายุ ไม่ว่าจะการเจ็บป�วยด้วยโรคเรื้อำรัง 

การที่ครอำบครัวเปลี่ยนแปลงจากลักษณะครอำบครัวขยายมาเป็น

ครอำบครัวเดี่ยวมากขึ้น การที่คู่แต่ำงงานใหม่แยกครอำบครัวเร็วขึ้น 

การถูกทอำดทิ้งให้อำยู่ตำามลำพัง หรือำการเสียชีวิตำขอำงคู่สมรสทำให้ 

ผูส้งูอำายตุำอ้ำงอำยูต่ำามลำพงัมากขึน้ การขาดคูส่มรสทำให้ผูส้งูอำายรุูส้กึ

โดดเดี่ยว จากปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สุงอำายุเกิดภาวะซึมเศร้าและ

เปน็ปญัหาสุขภาพจติำได ้นอำกจากนีใ้นชว่งเกบ็ขอ้ำมลูงานวจิยัยงัเปน็

ช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งผลให้ผู้สูงอำายุมีความเครียด  

ความกังวลตำ่อำสถานการณ์

 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการพฒันา 

สขุภาพจิตำผูสู้งอำายุ กรณีศกึษาโรงเรยีนผูสู้งอำายุตำำบลวังใหม่ อำำเภอำ

นายายอำาม จังหวัดจันทบุรี เนื่อำงจากโรงเรียนผู้สูงอำายุตำำบลวังใหม่

ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินขอำงสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) โดยสนับสนุนทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนา

ระบบการดแูลผู้สงูอำายภุายใตำโ้ครงการพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอำายุ

ในชุมชนท้อำงถิ่น ซ่ึงการประเมินสุขภาพจิตำขอำงผู้สูงอำายุเป็นเรื่อำง

สำคญั สามารถนำขอ้ำมลูจากการประเมนิระดบัภาวะสขุภาพจติำขอำง

ผู้สูงอำายุมาประกอำบเพื่อำไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตำ 

ผูสู้งอำายุและป้อำงกันปญัหาสุขภาพจิตำผูสู้งอำายุขอำงโรงเรยีนผูสู้งอำายุ

ตำำบลวังใหม่ อำำเภอำนายายอำาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อำให้ได้รูปแบบที่

เหมาะสมกบับรบิทขอำงผูส้งูอำายไุดอ้ำยา่งมศีกัยภาพเหมาะสม เขา้ใจ

สถานการณ์ขอำงผู้สูงอำายุในพื้นที่ รวมทั้งก่อำให้เกิดทรัพยากรมนุษย์

ที่มีคุณภาพและจะเป็นประโยชน์ตำ่อำภาคส่วนที่เกี่ยวข้อำงกับการ

พัฒนาผู้สูงอำายุตำ่อำไปในอำนาคตำ รวมถึงการขยายไปสู่กลุ่มผู้สูงอำายุ

ในชุมชนอำื่น ๆ ตำ่อำไป 

 

วัตถุุประสงค์์ของการวิจัย
 เพื่อำศึกษาแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตำผู้สูงอำายุขอำง

โรงเรียนผู้สูงอำายุตำำบลวังใหม่ อำำเภอำนายายอำาม จังหวัดจันทบุรี

วิธีดำเนินการวิจัย	
 งานวิจัยนี้เป็นการเสนอำแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตำ 

กรณศีกึษาโรงเรยีนผูส้งูอำาย ุตำำบลวงัใหม ่อำำเภอำนายายอำาม จงัหวัด

จันทบุรี ใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้วิธีเลือำกแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมภาษณ์

เป็นรายบุคคล ผู้วิจัยกำหนดจำนวน 10 คน หรือำจนกว่าข้อำมูลจะ

อำิ่มตัำว ประกอำบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำอำงค์กรปกครอำงส่วนท้อำงถิ่น 

ผู้รบัผดิชอำบงานผู้สงูอำายขุอำงอำงคก์รปกครอำงสว่นทอ้ำงถิน่ อำาสาสมคัร

สาธารณสุข ผู้แทนผู้สูงอำายุ ผู้นำด้านจิตำวิญญาณ พระ ครู/อำาจารย์ 

ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข หรือำอำื่น ๆ ที่ได้รับการเสนอำโดยกลุ่ม 

เป้าหมาย โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือำก คือำ เป็นผู้ท่ีมี 

หน้าที่เกี่ยวข้อำงและมีบทบาทในการดำเนินงานด้านการพัฒนา 

ผูสู้งอำายขุอำงโรงเรยีนผูส้งูอำายตุำำบลวงัใหม ่อำำเภอำนายายอำาม จงัหวดั

จันทบุรี โดยผู้วิจัยกำหนดประเด็นสัมภาษณ์หลัก คือำ ท่านคิดว่า 

ควรมีแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตำในผู้สูงอำายุอำย่างไร เมื่อำเก็บ

รวบรวมข้อำมูลจะดำเนินการถอำดเทปผลการสัมภาษณ์ วิเคราะห์

ข้อำมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อำหา (content analysis) เพื่อำจัด

ประเภทการดำเนินการในแต่ำละด้านที่ได้จากการสัมภาษณ์  

หลังจากนั้นสรุปผลจากการสัมภาษณ์ในรูปแบบบรรยายเป็น 

ความเรียง

 การยื่นขอพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการยื่นเสนอำเพ่ือำขอำพิจารณาจริยธรรม 

ในมนุษย์ตำ่อำคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat  
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เก็บรวบรวมข้อำมูลวิจัยและได้รับการรับรอำงใบรับรอำงเลขที ่ 
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ผลการวิจัย	
 ผู้วิจัยนำเสนอำแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตำผู้สูงอำายุ 

ขอำงโรงเรยีนผูส้งูอำายตุำำบลวงัใหม ่อำำเภอำนายายอำาม จงัหวดัจนัทบรุี 

ผลการสมัภาษณร์ายบคุคล จำนวน 10 คน ทีม่ตีำอ่ำแนวทางการพฒันา

สุขภาพจิตำผู้สูงอำายุขอำงโรงเรียนผู้สูงอำายุตำำบลวังใหม่ อำำเภอำ 

นายายอำาม จังหวัดจันทบุรี มีรายละเอำียดดังตำ่อำไปนี้

 1. การดแูลดา้นรา่งกายเพือ่ำพฒันาสขุภาพจติำ เนือ่ำงจาก

รา่งกายและจติำใจมคีวามสมัพนัธก์นั จติำใจทีแ่จม่ใสยอ่ำมอำยูใ่นรา่งกาย

ท่ีสมบรูณ์ แนะนำให้พัฒนาผูสู้งอำายแุบบอำงค์รวมทุกมติำ ิเน้นสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตำ การอำยู่ร่วมกันในสังคม ทำตำามความตำ้อำงการ 

ขอำงผูส้งูอำาย ุกำหนดกิจกรรมทำใหผู้ส้งูอำายมุคีวามสขุ ทำให้รา่งกาย

แข็งแรง โดยเน้นการมีส่วนร่วม มีคุณหมอำตำรวจสุขภาพและ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่ำาง ๆ ที่เกิดในผู้สูงอำายุ ตำรวจอำาหารและ 

ปรบัเปลีย่นเรือ่ำงอำาหาร และสอำนทา่อำอำกกำลงักายเพือ่ำนำกลบัไปใช้

ในชีวิตำประจำวันได้ ดังความคิดเห็นขอำงบุคคลตำ่อำไปนี้ 

 “หลัก ๆ โรงเรียนผู้สูงอำายุมีเป้าหมายในการพัฒนาแบบ

อำงค์รวมทุกมิตำิ เน้นสุขภาพกาย สุขภาพจิตำ การอำยู่ร่วมกันในสังคม 

กิจกรรมที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง เมื่อำสุขภาพกายดีแล้วด้านจิตำใจก็

จะดีไปด้วย โดยมีการเชิญวิทยากรด้านสุขภาพตำ่าง ๆ มาให ้

คำปรึกษา ผู้สูงอำายุสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้ เราเลือำกที่จะทำ

เป็นอำงค์รวม ร่างกายดี จิตำใจดี สุขภาพดีมีความสุข โดยการใช้เวที

เป็นส่วนกลางมาให้ได้พูดคุยกัน ส่วนการอำอำกกำลังกาย ก็จะมี

อำาจารย์จาก กศน. เป็นอำาจารย์หลักขอำงเราด้วย บางวันก็เปิด

คาราโอำเกะ รำวง กลอำงยาว ซ่ึงกิจกรรมกลอำงยาวช่วยให้ได้ 

อำอำกกำลังกาย และวัดความจำ พัฒนาสมอำง” 

(ความคิดเห็นคนที่ 1)

 “ช่วงทีเ่ปิดโรงเรยีนใหม่ ๆ  เราให้หมอำมาให้ความรูเ้กีย่วกบั 

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตำ ตำรวจสุขภาพ ตำรวจอำาหารในปิ่นโตำ 

และสอำนท่าอำอำกกำลังกาย ทุกวันนี้หมอำก็คอำยมาตำรวจสุขภาพ และ

สุขภาพจิตำตำลอำด” 

(ความคิดเห็นคนที่ 2)

 “ในช่วงชั่วโมงแรกมีเพลงให้เตำ้นเป็นเพลงเด็ก ๆ ให้เขา

ละลายพฤติำกรรมก่อำนโดยให้เขาเต้ำน เน้นกิจกรรมให้เขามีส่วนร่วม 

สอำนไปนาน ๆ เขาจะรู้สึกง่วง ดังนั้นเราจะตำ้อำงให้เขา Active อำยู่

ตำลอำดเวลา บางกจิกรรมกเ็นน้เรือ่ำงสขุภาพ ทีห่นสูอำนจะเนน้สขุภาพ

ผูส้งูอำาย ุเรือ่ำงปอ้ำงกนัสภาวะสมอำงเสือ่ำม มกีจิกรรมเกีย่วกับความจำ 

เพราะความจำเขาจะเสือ่ำมไปตำามอำาย ุและดูไปตำามความเหมาะสม 

มีการจัดกิจกรรม เป็นเกมแล้วสอำดแทรกความรู้เข้า”

(ความคิดเห็นคนที่ 10)

 “การอำอำกกำลังกายหรือำเลือำกเรื่อำงเทรนใหม่ ๆ มา  

เรื่อำงใหม่ก็จะมี e75 ขอำงผู้สูงอำายุ โดยให้เขาทำตำามจากคลิป  

เพราะเราสอำนให้เขากลับไปทำได้ที่บ้านโดยที่เราสอำนก็จะประดิษฐ์

เอำงขึ้นมาได้”

(ความคิดเห็นคนที่ 5)

 “เราจะเข้าไปเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตำ สุขภาพกาย 

เนีย่ถ้าใครเข้าโรงเรยีนมาแล้ว เราก็จะดูแลได้ดแีละทัว่ถึงกว่า อำย่างจบ 

กิจกรรมแรก กิจกรรมเคารพธงชาตำิเนี่ย เราก็จะมีทีมงานที่บริการ

ด้านสุขภาพ เน้นการอำอำกกำลังกาย ส่วนอำาหารก็จะสอำนอำาหาร 

ที่จำเป็น มีการตำรวจป่ินโตำ เพราะตำ้อำงสะท้อำนว่าผู้สูงอำายุปฏิบัตำิ 

เป็นยังไง”

(ความคิดเห็นคนที่ 4)

 “เราจะมีการตำรวจสุขภาพทุกครั้ง และที่สำคัญเลย 

ตำอำนเที่ยงเราจะเห็นว่าเขาทานอำะไร หมอำก็จะให้เขามาบอำกว่าควร

ทานอำะไร ควรลดอำะไรเพื่อำสุขภาพที่ดี”

(ความคิดเห็นคนที่ 8)

 2. การดูแลด้านจิตำใจเพือ่ำพัฒนาสุขภาพจิตำ ควรมีการจัด

ให้ความรู้ด้านคุณธรรม การทำสมาธิ มีการทำกิจกรรมสุข 5 มิตำิ  

ทั้งสุขสบาย สุขสนุก สขสง่า สุขสว่าง สุขสงบ เพื่อำให้เกิด 

ความเพลิดเพลินและเกิดประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมชาตำิและให้

ผู้สูงอำายุมีส่วนร่วมมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด อำารมณ์และ

จิตำใจซึ่งกันและกัน เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างรอำยยิ้ม มีจิตำใจ

สดช่ืนแจ่มใสและถ่ายทอำดเป็น นอำกจากนี้ควรมีการพัฒนาคน 

ในครอำบครัวให้เข้าใจผู้สูงอำายุ ดังความคิดเห็นขอำงบุคคลตำ่อำไปนี้

 “ตำอ้ำงจดัอำบรมคณุธรรมเกีย่วกบัการทำสมาธ ิมกีารนมินตำ์

พระแตำน่กัเรยีนเรากจ็ะเบือ่ำกเ็ปลีย่นไปเรือ่ำย ๆ  แตำพ่ระกจ็ะนมินตำไ์ด้

ไมใ่ชท่ัง้หมดนะเพราะต้ำอำงดูพระว่าเขานับถอืำอำงค์ไหน วดัไหน แต่ำละ

อำาทิตำย์แตำ่ละสัปดาห์ก็ตำ้อำงคัดสรรไป อำย่าทำให้ผู้สูงอำายุรู้สึกไม่ดี  

ผู้สูงอำายุบางคนก็มีความรู้ดีมากกว่า”

(ความคิดเห็นคนที่ 3)

 “ผู้สูงอำายุเราก็เป็นพุทธมามกะ มีการทำบุญเข้าวัด 

เป็นประจำ ถ้าวันเรียนตำรงกับวันพระก็จะมีการมาสายนิดนึง  

การเปลี่ยนแปลงจริง ๆ  แล้วเราจะไม่เห็นในปัจจุบันหรอำก แตำ่ว่ามัน

จะมีเรื่อำงขอำงการที่เราให้ผู้สูงอำายุเรียกว่า การกำหนดจิตำ บางที 
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มันไม่ได้ผลทันตำาเห็นแต่ำสิ่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้จิตำใจสงบ ตำ้อำง

ละวาง ตำ้อำงมากในประสบการณ์ ยึดมั่นในสิ่งที่ตำัวเอำงเป็น สิ่งที่เขา

พยายามคิดไม่ได้ดั่งใจทุกเรื่อำง”

(ความคิดเห็นคนที่ 1)

 “ผูส้งูอำายมุสีว่นรว่มในกจิกรรมทีท่ำอำยูแ่ลว้มกีารรวมกลุม่

เอำาเรื่อำงขอำงสุขภาพเข้าไปแทรก แต่ำการศึกษาก็ไม่ได้ศึกษาเรื่อำง

สุขภาพแค่ด้านเดียวแตำ่เราจะดูปัจจัยท่ีส่งผลตำ่อำสุขภาพจิตำ ความ

เปน็อำยู ่เรือ่ำงขอำงทางบา้น เพือ่ำใหเ้หน็ผลการประเมนิ สำหรบัในเรือ่ำง

ขอำงการสอำน เราจะสอำนเรื่อำงตำามที่ เขาสนใจ ก็จะสอำนจาก  

PowerPoint หรือำทั่วไป โดยให้บอำกไว้ เราก็จะไปศึกษามา มีเกมส์

มีอำะไรให้เล่น เราได้ทำเรื่อำงสุข 5 มิตำิ โดยเราได้งบมาแต่ำไม่เยอำะ  

เน้นสุขสบาย สุขสนุก สุขสงบ สุขสง่า สุขสว่าง โดยรวมเหมือำนที่เรา 

เคยทำ มีกิจกรรมนั่งสมาธิโดยภาพรวม แตำ่เขาจะแบ่งหมวดหมู ่

ให้ชดัยิง่ขึน้ โดยทำให้เขามคีวามสุขทีส่ดุแล้วเราก็กลบัไปประเมินเขา”

(ความคิดเห็นคนที่ 5)

 

 “ผมมอำงว่าปัจจุบันนี้ที่มาโรงเรียนผู้สูงอำายุกันส่วนมาก 

ก็จะเกี่ยวกับสุขภาพจิตำ อำยู่บ้านว้าเหว่ พอำมาโรงเรียนก็มีเพื่อำน 

จึงหายว้าเหว่ สำหรับแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตำ  

ที่ผ่านมาเราทำไว้มากมายหลายด้านได้ทั้ง รพ.สตำ. และหมอำมาช่วย

ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพจิตำ ฉะน้ันเราก็จะทำ 

แนวเดิมตำ่อำไป โดยอำาจจะดูว่าวันไหนเขาอำยากทำอำะไรก็ค่อำยทำไป

โดยมคีรปู�อำงเป็นคนสำคญัในการดำเนนิการต่ำาง ๆ  ทัง้การอำอำกกำลงักาย 

การพัฒนาสมอำง ได้หัวเราะมีความสุข โดยครูป�อำงเป็นคนใฝ�รู้มุ่งมั่น

เวลาไปไหนก็จะเอำาความรู้มาใช้กับโรงเรียนผู้สูงอำายุ จนตำอำนนี้

โรงเรียนเราเป็นแนวหน้า นายกชมในที่ประชุมว่าโรงเรียนเรา 

ไม่ใช่โรงเรยีนแต่ำเป็นมหาวทิยาลยั เราพยายามทำให้มนัเป็นธรรมชาตำิ 

ไม่ดัดจริตำ ทำเพราะถ้าดัดจริตำทำไปเดี�ยวก็เบื่อำ”

(ความคิดเห็นคนที่ 7)

 “เราได้ทำการพัฒนาศักยภาพให้เขามีสุขภาพกาย 

สขุภาพใจ ทำให้เขาไดพ้ดูแลกเปลีย่นความรูกั้น ทำให้เขามคีวามสขุ 

เชน่ รูป้ระวัตำศิาสตำร ์พากันไปดโูบราณสถาน และการทีเ่รามี รพ.สตำ. 

ให้มาตำรวจทุกวันพฤหัสขอำงทุกเดือำน การตำรวจสุขภาพ เบาหวาน

ความดัน ทำให้ผูป้�วยมีจำนวนคงที ่การดูแลผูสู้งตำามนโยบายโดยทำ

อำย่างต่ำอำเนื่อำง เมื่อำก่อำนเราคิดแบบวิชาการ ตำ้อำงอ่ำานอำอำกเขียนได้  

แตำต่ำอำนนีเ้รากก็ลับมามอำงและปรบัตัำว และการใชก้จิกรรมจากสือ่ำใน 

Youtube ตำอำนนี้มาเปล่ียนเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับ 

การแสดง ให้ผู้สูงอำายุอำอำกมาเตำ้นรำทำเพลง เพราะเราตำ้อำงการให ้

ผู้สูงอำายุมีรอำยยิ้มและให้รู้และถ่ายทอำดเป็น ผู้สูงอำายุในรุ่นน้ีจะเก่ง

เกี่ยวกับการสาน จึงทำให้เราพาผู้สูงอำายุไปสอำนลูกหลานเกี่ยวกับ

การสาน ทำให้ได้ทำกิจกรรมระหว่างผู้สูงอำายุและเด็กมากขึ้น”

(ความคิดเห็นคนที่ 6)

 3. การดูแลด้านสังคมเพือ่ำพัฒนาสุขภาพจิตำ ควรยอำมรับ

และปรับตำัวตำ่อำสภาวะแวดล้อำมที่เปลี่ยนแปลงอำย่างเหมาะสม  

ส่งเสริมให้ผู้สูงอำายุอำอำกสังคม กล้าแสดงอำอำก พาไปเยี่ยมผู้ป�วย 

ที่ตำิดเตำียง พาไปศึกษาดูงาน ส่งเสริมอำบรมด้านอำาชีพตำามความ

ตำอ้ำงการขอำงผู้สูงอำาย ุใหข้อ้ำคิดเหน็ทีเ่ปน็ประโยชนจ์ากประสบการณ์

ชีวิตำที่เคยปฏิบัตำิมา มีการทำกิจกรรมนอำกบ้าน เช่น รำกลอำงยาว  

เป็นจิตำอำาสา เน้นสถาบันครอำบครัวในการดูแลสุขภาพเพื่อำลด 

ช่อำงว่างและการอำยู่ร่วมกับคนในครอำบครัว ชุมชน อำย่างมีความสุข 

รวมถึงมีการขยายผลกิจกรรมตำ่าง ๆ ที่ทำในโรงเรียนผู้สูงอำายุ ลงสู่

หมู่บ้าน ดังความคิดเห็นขอำงบุคคลตำ่อำไปนี้

 “โรงเรียนผู้สูงอำายุเราตำั้งขึ้นเพื่อำให้ผู้สูงอำายุมีความสุข  

แตำม่อำงลึกลงไปเราพยายามให้ผู้ป�วยติำดเตำยีงมีความสุขดว้ยเราส่งคน

ไปดแูล ผู้สงูอำายขุอำงเราส่วนใหญ่ตำดิสงัคมและมีอำาชีพ เราไม่อำยากให้ 

ผูสู้งอำายเุปน็กงัวลเราจงึมกีารสง่เสรมิอำบรมในดา้นอำาชพีไมว่า่จะเปน็

เกษตำรอำินทรีย์ เรามีการจัดกลุ่มมีผักอำอำกมาขาย ทำให้เรียนแล้ว 

มีความสุข เรียนตำามใจผู้เรียน ใครมีอำะไรก็เอำามาแลกเปลี่ยน ผู้ที่มี

โรคเครียดมาเรียนแล้วมีความสุข”

(ความคิดเห็นคนที่ 8)

 “อำย่างกิจกรรมกลุ่มก็มีการคละ เพราะผู้สูงอำายุก็เหมือำน

เด็กและให้ทำกิจกรรมทุกคนจะได้แสดงอำอำก โดยกิจกรรมก็จะมี

เกี่ยวกับชาตำิ ศาสนา ทำให้เขาเห็นว่าเราสนใจเขานะ ทำให้เขารู้สึก

ดีมากขึ้น ทำให้เขามั่นใจในตำัวเอำงมากขึ้น”

(ความคิดเห็นคนที่ 6)

 “นำกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนจริง ๆ ไปทำกับคนที่ไม่ได้ 

เข้าเรียนในโรงเรียน แล้วก็ให้ผู้สูงอำายุบางส่วนไปเล่าประสบการณ์ 

ไดผ้ลตำอำนนีค้รบ 1 หมูแ่ลว้ แลว้มคีนมาเรยีนจากกจิกรรมทีไ่ดท้ำไป

ในหมู่บ้าน”

(ความคิดเห็นคนที่ 1)

 “แผนพฒันาสขุภาพ เนน้สถาบนัครอำบครวัเปน็หลกัครบั

เพราะเป็นส่วนสำคัญ การใช้ชีวิตำกับครอำบครัว การกิน การนอำน 

การทำกิจกรรมร่วมกัน ลูกส่งพ่อำแม่มาเรียน ถ้ามีคนดูแลเอำาใจก็จะ

ไม่เครียด พื้นฐานแต่ำละครอำบครัวมันก็แตำกต่ำางกัน เพื่อำท่ีจะลด 

ชอ่ำงวา่ง จะตำอ้ำงใหท้ัง้สอำงฝ�ายเปดิใจทัง้ลกูและพอ่ำแม ่เราจะพยายาม

เปิดโอำกาสหรือำสร้างเวทีที่จะแสดงอำอำกเกี่ยวกับการกตัำญญูู หรือำมี

งานอำะไรตำ่าง ๆ ขอำงตำำบลที่สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอำายุ”

(ความคิดเห็นคนที่ 4)
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 “มีพระมาสอำนเรื่อำงธรรมมะ ทำให้เขาได้ซึมซับและเราก็

พาอำอำกไปข้างนอำกทำให้เขามีความสุข และทำให้มีเพื่อำนและขยาย

สงัคมมากขึน้ดว้ย ทำให้เขามคีวามสขุมากข้ึน ทำให้เขาเหน็ถงึความ

สำคัญ ประธานสภาเอำงก็รักแม่มากเมื่อำก่อำนก็มาเรียนที่นี่ แตำ่ตำอำนนี้

เขามาเรยีนไม่ไหวแต่ำเขาก็ไมเ่คยทอำดทิง้แม่ใหอ้ำยูค่นเดียว โดยเราจะ

ตำ้อำงไม่ทำให้ผู้สูงอำายุเห็นว่าเขานั้นอำยู่คนเดียว จากที่เราไปดูงานนะ 

พระเป็นคนสร้างโรงเรียนผู้สูงอำายุจนทำให้เราตำระหนักและกลับมา

คยุกนัวา่จะทำยังไงใหผู้ส้งูอำายสุว่นหนึง่อำอำกมาเจอำและเราหวงัวา่ผล

มนัจะขยายอำอำกไป สว่นเชงิรุกขอำงเรา เราก็จะนัดกันเพือ่ำไปข้างนอำก

อำอำกมาทำกิจกรรมด้วยกันและไปเยี่ยมผู้สูงอำายุคนอำื่น”

(ความคิดเห็นคนที่ 6)

สรุปและอภิปรายผล
 สำหรับแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตำผู้สูงอำายุขอำง

โรงเรียนผู้สูงอำายุตำำบลวังใหม่ อำำเภอำนายายอำาม จังหวัดจันทบุรี 

จากการสัมภาษณไ์ด้มีการแสดงความคิดเห็นว่าควรพัฒนาผู้สงูอำายุ

แบบอำงค์รวมทุกมิตำิ เน้นสุขภาพกาย สุขภาพจิตำ การอำยู่ร่วมกัน 

ในสังคม มีการทำกิจกรรมสุข 5 มิตำิ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก 

ผูส้งูอำาย ุเพ่ือำใหเ้กดิความเพลดิเพลนิและเกดิประโยชน ์เนน้กจิกรรม

ทีส่รา้งสรรค ์สรา้งรอำยยิม้มกีารแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิ อำารมณ์

และจิตำใจซึ่งกันและกัน ยอำมรับและปรับตำัวตำ่อำสภาวะแวดล้อำม 

ที่เปลี่ยนแปลงอำย่างเหมาะสม กล้าแสดงอำอำก มีการทำกิจกรรม 

นอำกบ้าน เน้นสถาบันครอำบครัวในการดูแลสุขภาพเพื่อำลดช่อำงว่าง

และการอำยู่ร่วมกับคนในครอำบครัว ชุมชน อำย่างมีความสุข ซึ่ง

สอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำงจุฑาพร  แหยมแก้ว (2560: บทคัดย่อำ)  

ได้ศึกษาเรื่อำง รูปแบบการจัดกิจกรรมผู้สูงอำายุในโรงเรียนสร้างสุข 

ตำำบลท้ายดง อำำเภอำวังโป�ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมผู้สูงอำายุในโรงเรียน 

สร้างสุขตำำบลท้ายดง อำำเภอำวังโป�ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า  

การจัดกิจกรรมขอำงผู้สูงอำายุท่ีจะได้ผลดีมากท่ีสุด คือำ มีกิจกรรมที่

เหมาะสมกับวัย และสภาพร่างกายขอำงผู้สูงอำายุ รวมทั้งสอำดคล้อำง

กับบริบทพื้นที่ และความตำ้อำงการขอำงผู้สูงอำายุจะยิ่งดีมาก และ 

ในส่วนขอำงการจดัหาบคุลากรทีม่คีวามรูใ้นชว่งขอำงกจิกรรมประเภท

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อำารมณ์ จิตำใจ สังคมขอำงผู้สูงวัย เนื่อำงจาก

ผู้สงูอำายตุำ้อำงการกำลงัใจ ตำ้อำงการความรู้โดยเฉพาะในเรื่อำงการดูแล

สุขภาพร่างกาย และจิตำใจ และสอำดคล้อำงกับจุฑาลักษณ์  แสนโท, 

จารุกัญญา  อำุดานนท์, กาญ  ดำริสุ (2560: บทคัดย่อำ) ได้ศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตำผู้สูงอำายุ กรณีศึกษา: โรงเรียน 

ผู้สูงอำายุตำำบลนาราชควาย อำำเภอำเมือำง จังหวัดนครพนม พบว่า 

โรงเรียนผู้สูงอำายุควรจัดให้มีหน่วยเคลื่อำนที่บริการตำรวจสุขภาพ 

ผู้สูงอำายุ จัดให้มีอำาสาสมัครดูแลผู้สูงอำายุภายในชุมชนและควรจัด

ใหม้กีารเยีย่มบา้นผูส้งูอำายใุนชมุชนอำยา่ง สมำ่เสมอำ ควรจดัใหม้กีาร

ใหค้ำปรึกษาปญัหาดา้นจิตำใจสำหรบัผู้สงูอำาย ุจดัใหม้กีารใหม้บีรกิาร

คัดกรอำงและประเมินสุขภาพจิตำและส่งเสริมกิจกรรมที่ผ่อำนคลาย

ความเครียดกังวลและเพิ่มคุณค่าให้ผู้สูงอำายุ ควรจัดให้มีกิจกรรม

การมีส่วนร่วมในชุมชนขอำงผู้สูงอำายุได้มีบทบาทและเป็นที่ยอำมรับ 

เปิดโอำกาสให้ผู้สูงอำายุได้แสดงความสามารถในฐานะเป็นคลังสมอำง

ในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้อำงถิ่น และส่งเสริมให้ผู้สูงอำายุมีอำาชีพ 

การงานและมีรายได ้โรงเรยีนผูส้งูอำายมุแีผนงานทีน่ำไปสูก่ารปฏิบตัำิ

ไดจ้รงิ ให้ผูส้งูอำายไุดร้บัความปลอำดภยัและมีทีพ่กัอำาศยัทีเ่หมาะสม

ตำามมาตำรฐานมีสวสัดกิารทีจ่ำเป็นสำหรบัผู้สูงอำาย ุโดยให้มกีารจัดทำ 

เปน็แผนพฒันาคณุภาพชวีติำผูสู้งอำายแุละนำมาใชอ้ำย่างเปน็รปูธรรม

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ผูบ้รหิารโรงเรยีนผูส้งูอำายแุละผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อำง ควรจดั 

กิจกรรมส่งเสริมการดูแลด้านร่างกาย การดูแลด้านจิตำใจ การดูแล

ด้านสังคมและป้อำงกันปัญหาสุขภาพจิตำให้กับผู้สูงอำายุในโรงเรียน 

ผู้สูงอำายุอำย่างต่ำอำเนือ่ำงและเหมาะสม เพือ่ำให้ผู้สูงอำายุเกดิความพึงพอำใจ 

และสามารถนำความรูท้ีไ่ดร้บันัน้มาใชไ้ดจ้รงิในชวีติำประจำวนัตำอ่ำไป

 2. สมาชิกในครอำบครัวขอำงผู้สูงอำายุ ควรได้รับความรู้

อำย่างถูกตำ้อำงเกี่ยวกับพฤตำิกรรมการดูแลผู้สูงอำายุ รู้จักการสังเกตำ  

การเอำาใจใส่เรื่อำงขอำงอำารมณ์และความรู้สึก เพื่อำให้ผู้ สูงอำายุ 

มีสุขภาพจิตำที่ดี

 3. ควรสนับสนุนผู้สูงอำายุให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล

อำื่น ๆ ในสังคม กล้าแสดงอำอำกเพื่อำเป็นแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้าง

สุขภาพจิตำขอำงผู้สูงอำายุได้

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั�งต่อไป

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ

สขุภาพจติำโดยเปรยีบเทยีบกบัในผูส้งูอำายทุัง้ 3 กลุม่ คอืำ กลุม่ตำดิเตีำยง 

กลุ่มตำิดบ้าน และกลุ่มตำิดสังคม เพื่อำนำไปสู่การจัดกิจกรรมและ 

การกำหนดนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตำและการป้อำงกัน

ปญัหาสขุภาพจติำ ในกลุม่ผูส้งูอำายทุัง้ 3 กลุม่ เพือ่ำใหเ้กดิคณุภาพชวีติำ

ผู้สูงอำายุที่ดีขึ้นตำ่อำไป

 2. ควรศกึษากลุ่มผูส้งูอำายกุลุม่เส่ียงทีม่ปีญัหาสขุภาพจติำ

ในโรงเรียนผู้สูงอำายุและปรับปรุง พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ 

ขอำงผู้สูงอำายุที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตำให้มีความเป็นส่วนตำัว 

และสะดวกสบายมากขึ้น

 3. ควรทำการศึกษาวิจัยโดยใช้โปรแกรมการบำบัดหรือำ

การให้คำปรึกษาเพื่อำช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้สูงอำายุที่มีปัญหา

สุขภาพจิตำและตำิดตำามผลอำย่างใกล้ชิดตำ่อำไป
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บทคัดย่อ
 การวจิยันีมี้จดุมุง่หมายเพือ่ำ 1) ศกึษาความคิดเหน็ขอำงผูป้ระกอำบการ ผูผ้ลติำรายวชิา และกำลังคนทีม่ตีำอ่ำการจดัการศึกษาอำอำนไลน์

ระบบเปิด และ 2) ศึกษาความตำ้อำงการการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก กลุ่มตำัวอำย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ 1) ผู้ประกอำบการ 33 ท่าน ได้มาโดยความสมัครใจขอำงผู้ให้ข้อำมูล 2) กำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

ได้มาโดยการสุ่มอำย่างง่าย จำนวน 468 คน 3) ผู้ผลิตำรายวิชา MOOC จำนวน 38 ท่าน ได้มาโดยความสมัครใจ เครื่อำงมือำที่ใช้ในการวิจัย 

1) แบบสอำบถามสำหรับผู้ประกอำบการ 2) แบบสอำบถามสำหรับผู้ผลิตำรายวิชา MOOC และ 3) แบบสอำบถามสำหรับกำลังคน

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความคิดเหน็ขอำงผูป้ระกอำบการ กำลังคน และผู้ผลิตำรายวชิา ทีม่ตีำอ่ำการจดัการศกึษาอำอำนไลน์ระบบเปิด พบว่า สภาพปัจจบุนั

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอำนอำยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 คิดเป็นร้อำยละ 69.13 และรูปแบบการเรียนรู้ขอำงกำลังคน 

ในปัจจุบันอำยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 คิดเป็นร้อำยละ 70.89

 2. ความตำ้อำงการการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก พบว่า ความตำ้อำงการ 

ในการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิดอำยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 คิดเป็นร้อำยละ 83.30 และวิธีการจัดการเรียนการสอำนอำอำนไลน์

แบบเปิด (MOOCs) อำยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คิดเป็นร้อำยละ 82.24 การจัดการเรียนการสอำนอำอำนไลน์แบบเปิด (MOOCs) 

ประกอำบด้วย 5 อำงค์ประกอำบหลกั 18 อำงค์ประกอำบย่อำย ดงันี ้1) อำงค์ประกอำบที ่1 ปัจจยันำเข้า (Input) ประกอำบด้วย รปูแบบการเรยีนรู,้ 

กำลังคน, เทคโนโลยีการสื่อำสารและการเรียนการสอำน, ความตำ้อำงการศักยภาพในการทำงาน, การจัดการเรียนการสอำนในระบบ MOOCs, 

ผูผ้ลติำรายวชิา MOOCs และผูป้ระกอำบการ 2) อำงค์ประกอำบที ่2 กระบวนการ (Process) ดำเนินการโดยหน่วยงานหลกัทีมี่หน้าทีร่บัผดิชอำบ 

การจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก ประกอำบด้วย ความตำ้อำงการกำลังคนขอำงสถาน 

ประกอำบการ, การผลิตำรายวิชา MOOCs, การจัดการรายวิชา MOOCs, การรับรอำงคุณวุฒิวิชาชีพ และการอำอำกแบบรายวิชา MOOCs  

และการประเมินรายวิชา MOOCs 3) อำงค์ประกอำบที่ 3 ผลลัพธ์ (Output) ประกอำบด้วย กำลังคนที่มีศักยภาพ ประกอำบด้วย ความรู้  

ความสามารถ ทักษะและเจตำคตำิ และกำลังคนที่มีศักยภาพตำามเกณฑ์การประเมิน ได้รับประกาศนียบัตำร (Certificate) 4) อำงค์ประกอำบ 

ที่ 4 ผลประโยชน์ที่ได้ (Outcome) ประกอำบด้วย การปฏิบัตำิงานขอำงกำลังคน และอำงค์ประกอำบที่ 5 ผลป้อำนกลับ (Feedback) ประกอำบ

ด้วย การประเมินปัจจัยนำเข้า, การประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์เทียบกับวัตำถุประสงค์ และแนวทางการปรับปรุง                                                                                                                                      

คำสำคัญ : ความตำ้อำงการการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด, การจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด, ระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก
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Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the opinions of entrepreneurs, course producers, and  

manpower affected by MOOC learning management, and 2) to investigate the needs of MOOC learning management 

for the Eastern Economic Corridor. The sample groups used in this research were as follows: 1) 33 voluntary  

entrepreneurs as key informants, 2) 468 manpower in the Eastern Economic Corridor selected by sampling random, 

and 3) 38 MOOC course producers acquired by willingness. The research instruments used were: a questionnaire for 

entrepreneurs, 2) a questionnaire for course producers, and 3) a questionnaire for manpower.

 The research results found that:

 1) Regarding the opinions of entrepreneurs, course producers, and manpower affected by MOOC learning 

management, the learning management in the current situation was at a moderate level with an average of 3.46 or 

69.13 percent. The learning style of manpower was at ahigh level with an average of 3.54 or 70.89 percent. 

 2)  According to the needs of MOOC learning management for the Eastern Economic Corridor, it was at a 

high level with an average of 4.17 or 83.30 percent. The method of MOOC learning management was at a high level 

with an average of 4.11 or 82.24 percent. The following MOOC learning management consisted of 5 main components 

and 18 sub-components: 1) the first component was the inputs including manpower learning models, communicative 

and learning technology, job potential. requirements, MOOC learning management, MOOC course producers, and 

entrepreneurs, 2) the second component was the process operated by main agencies responsible for the MOOC 

teaming management for the Eastern Economic Corridor, which involved the manpower requirement of enterprises, 

MOOC course productions, MOOC course management, professional qualifications, MOOC course designs, and  

MOOC course evaluations, 3) the third component was the outputs, which included potential human recourses with 

qualifications of knowledge, skills, and attitudes as well as those being potential according to the assessment  

criteria and receiving certificates, 4) the fourth component was the outcomes of manpower performances, and  

5) the fifth component was the feedback including the assessments of inputs, processes and outputs concerning 

objectives and improvement guidelines.

Keywords : The need for Massive Open Online Course, MOOC, MOOCs/Eastern Economic Corridor
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บทนำ
 การพัฒนากำลังคนถือำเป็นปัจจยัสำคัญสำหรับการพัฒนา

ประเทศ  ศกัยภาพขอำงกำลงัคนควรเปน็ผูมี้ฝมีอืำไดม้าตำรฐานในระดบั

สากล มีความสามารถในการประกอำบอำาชีพสอำดคล้อำงกับ 

ความตำ้อำงการขอำงตำลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ

ส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอำบการทีมี่ความสามารถแข่งขันได้ในตำลาดโลก 

ความสำคัญขอำงการพัฒนากำลังคนให้เป็นกำลังแรงงานยุคใหม่ที่มี

ทกัษะที่หลากหลาย สามารถทำงานรว่มกบัคน และสามารถทำงาน

ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตำลอำดจนประกอำบอำาชีพด้วยความรู้ 

สมยัใหม่มรีายได้สงูรอำงรบัการพฒันาเศรษฐกจิขอำงประเทศ พร้อำมทัง้ 

เพิม่ผลิตำภาพและขีดความสามารถขอำงกำลังคนให้รอำงรับการพัฒนา 

10 อำุตำสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพขอำงประเทศ และรอำงรับ

นโยบาย “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก” (Eastern Economic 

Corridor (EEC)) (ยุทธศาสตำร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนระเบียง

เศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก (พ.ศ.2560-2564)) สถาบันอำุดมศึกษา 

เปน็อำงคก์ารทางวชิาการทีส่ำคญัยิง่ในการผลติำและพฒันาทรพัยากร

มนษุย์ให้มคีณุค่าต่ำอำสงัคมและประเทศชาตำ ิสอำดคล้อำงกบัพระราชบญัญตัำิ 

การศึกษาแห่งชาติำ พ.ศ. 2542 ตำามมาตำรา 29 กำหนดให้สถานศึกษา

ร่วมกับบุคคล ครอำบครัว ชุมชน อำงค์กรชุมชน อำงค์กรปกครอำง 

ส่วนท้อำงถิ่น เอำกชน อำงค์กรเอำกชน อำงค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอำบการ และสถาบันสังคมอำื่น ส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ขอำงชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อำให้ชุมชนมี

การจัดการศึกษาอำบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อำมูล ข่าวสาร และ

รู้จักเลือำกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการตำ่าง ๆ เพื่อำพัฒนาชุมชนให้ 

สอำดคล้อำงกับสภาพปัญหาและความตำ้อำงการ รวมท้ังหาวิธีการ

สนบัสนนุใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณก์ารพฒันาระหวา่งชมุชน 

(พระราชบัญญัตำิการศึกษาแห่งชาตำิ ,  2542) นอำกจากนี้ 

พระราชบัญญัตำิการศึกษาแห่งชาติำพุทธศักราช 2542 หมวด 9 

เทคโนโลยีเพื่อำการศึกษา และจากกรอำบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศแห่งชาตำิ (IT 2010) ได้กำหนดให้มีการพัฒนาไอำซีที 

ในภาคการศึกษา (e-education) ทั้งนี้ รัฐบาลตำระหนักถึงการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครือ่ำงมือำสำคัญในการก้าวสูยุ่คขา่วสาร

ข้อำมูล และมีวัตำถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อำพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคม

แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่สนอำงต่ำอำคุณภาพชีวิตำโดยตำรง 

สอำดคล้อำงกับยุทธศาสตำร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็น

ยุทธศาสตำร์ที่ 3 การบริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุำดม

ปัญญาที่พึ่งตำนเอำง การพัฒนาคุณภาพขอำงนิสิตำ มุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพ “ในเชิงวิชาการ” ซึ่งครอำบคลุมความรู้ ความเข้าใจ และ

ความสามารถในการประยุกต์ำศาสตำร์ท่ีศึกษาในทางปฏิบัตำิให้เป็นที่

ประจักษ์และเป็นที่ยอำมรับท้ังในระดับชาติำและระดับนานาชาติำ  

รวมทั้งความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกตำ์หลังจากสำเร็จ 

การศึกษาให้เกิดประโยชน์ตำ่อำหน่วยงานที่สังกัดหรือำสังคมชุมชน

อำย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา และ

คณุภาพ “ในเชงิการเปน็พลเมอืำงทีมี่คุณภาพขอำงสงัคม” ครอำบคลุม

การดำรงตำน การยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตำาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทย รวมทัง้ความรบัผดิชอำบ

ตำ่อำสังคมและสิ่งแวดล้อำม

 การจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิด หรือำ Massive Open 

Online Course (MOOCs) เป็นระบบการจัดการเรียนการสอำน

อำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน ซึ่งมีลักษณะให้เข้าเรียนได้ 

ไม่จำกัดจำนวนคน เป็นระบบ “เปิด” สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถ

เข้าถึงและเรียนรู้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน ใช้เทคโนโลยี

อำอำนไลน์เป็นเครื่อำงมือำและเป็นนวัตำกรรมขอำงวงการการศึกษาโลก

โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีจัดการเรียนการสอำน 

สมยัใหม่มาผสมผสาน ทำให้ผูค้นทัว่โลกสามารถเขา้ถงึการศึกษาได้

ผ่านช่อำงทางอำอำนไลน์ (Kaplan Andreas M. and Haenlein  

Michael, 2016)

 สำหรับประเทศไทยนนั้นมีการส่งเสริมให้จัดการศึกษา

อำอำนไลน์ระดับอำุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอำุดม 

ศึกษา ได้จัดตำั้งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอำร์ไทย เพื่อำทำหน้าท่ี 

ส่งเสรมิสนบัสนนุให้สถาบนัอำดุมศกึษาจดัทำสือ่ำการเรยีนแบบอำเีลร์ินนิง่ 

(e-Learning) และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Educational  

Recourses) เพื่อำการใช้งานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยตำ่าง ๆ  

และให้ความรู้เรื่อำง การสร้างสื่อำที่มีคุณภาพสูงให้แก่คณาจารย์และ

ผู้สนใจทั่วไป รวมไปถึงจัดตำั้งเว็บไซตำ์เพื่อำนำเสนอำสื่อำการเรียน 

แบบอำีเลิร์นนิ่งให้นิสิตำ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าเรียนรู้ 

ตำามอำัธยาศัยโดยไม่ตำ้อำงเสียค่าใช้จ่าย (Open Courseware) ทั้งนี้

เพื่อำเป็นระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอำนอำอำนไลน์ 

ระบบเปดิสำหรบัมหาชนแหง่ชาตำ ิ(Thai MOOC) เปน็สถาปตัำยกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อำรอำงรับ “การศึกษาระบบเปิดเพื่อำ

การเรียนรู้ตำลอำดชีวิตำ” (Lifelong Learning Space) โดยผู้เรียน

สามารถเรียนรู้และฝึกฝนตำนเอำงได้แบบไม่มีข้อำจำกัดด้านเวลา และ

สถานที่ ทั้งน้ีโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเริ่มตำ้นสู่โครงการ 

ความร่วมมือำเพื่อำการจัดตำั้งและดำเนินการ “การเรียนการสอำน

อำอำนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติำ” (Thai Massive 

Open Online Course : Thai MOOC) อำงค์ประกอำบสำคัญ 

ขอำงการจดัการเรยีนการสอำนอำอำนไลนร์ะบบเปดิในประเทศไทย คอืำ 

ด้านระบบและการให้บริการ ด้านการวางแผนและการอำอำกแบบ, 

ด้านการสอำน (Instructor) ด้านการนำไปใช้งาน ด้านการประเมิน

ผลการเรียนรู้ และด้านการประเมินผลหลักสูตำร 

 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด 

(MOOCs) เป็นการจัดเรียนการสอำนแบบเปิดให้ผู้เรียนทุกคน 

สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับการพัฒนา

ศักยภาพกำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก หากแตำ่ยังอำยู่
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ในวงแคบและจำนวนรายวิชายังมีน้อำย นอำกจากนี้ยังขาดข้อำมูล 

เกี่ยวกับระบบการพัฒนารายวิชา อำงค์ประกอำบสำคัญสำหรับ 

การดำเนินการผลิตำรายวิชา ตำลอำดจนปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อำงกับ

ความสำเร็จขอำงรายวิชา และความสำเร็จขอำงการจัดการเรียน 

การสอำนแบบเปิด (MOOCs) นอำกจากนียั้งไมม่คีวามชดัเจนเกีย่วกับ

รปูแบบการเรยีนการสอำนอำอำนไลน์ การมีสว่นร่วมขอำงผูป้ระกอำบการ 

กำลังคนและผู้ผลิตำรายวิชา MOOC 

 จากการที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอำร์ไทย สำนักงาน

คณะกรรมการการอำุดมศึกษา เล็งเห็นความสำคัญที่จะสร้างให้เกิด

ความรว่มมอืำทางวชิาการเพือ่ำการเรยีนการสอำนอำอำนไลนใ์นระบบเปดิ

สำหรับมหาชน (MOOCs) เพื่อำให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากร 

สือ่ำการเรยีนรู้ระหว่างสถาบันอุำดมศึกษาทีมี่ความเชีย่วชาญหลากหลาย 

สาขาวิชา เกิดความร่วมมือำกันในการพัฒนาและจัดการเรยีนการสอำน 

อำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญในการ

ศึกษาความต้ำอำงการการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) 

สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก ผลการศึกษาจะนำไปสู ่

ข้อำเสนอำแนะและเป็นพื้นฐานในการอำอำกแบบและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอำนที่เหมาะสม แนวทางการพัฒนาบทเรียน

อำอำนไลน์ ก่อำให้เกิดประโยชน์ตำ่อำการสังเคราะห์ระบบการจัด 

การเรียนการสอำน และอำอำกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอำน

อำอำนไลน์ระบบเปิดระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก เกิดการเรียนรู้

ตำามกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้มหาชน อำันจะเป็นประโยชน์ 

ในวงกว้างตำ่อำไป

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อำศึกษาความคิดเห็นขอำงผู้ประกอำบการ กำลังคน 

และผู้ผลิตำรายวิชา ที่มีตำ่อำการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิด

 2. เพื่อำศึกษาความต้ำอำงการการจัดการเรียนการสอำน 

แบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

ความสำคัญการวิจัย
 ความคิดเห็นและความต้ำอำงการการจัดการเรียนการสอำน

แบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

ผู้ประกอำบการ กำลังคน และผู้ผลิตำรายวิชา นำไปสู่การกำหนด 

รปูแบบการจดัการศกึษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรบัระเบยีงเศรษฐกจิ 

ภาคตำะวันอำอำก การศึกษาครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อำเสนอำแนะและเป็น 

พืน้ฐานในการอำอำกแบบและพฒันากรอำบแนวคดิในการผลติำรายวชิา

การจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) เพื่อำพัฒนาศักยภาพ

กำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้ทราบความคิดเห็นขอำงผู้ประกอำบการ กำลังคน 

และผู้ผลิตำรายวิชา ที่มีตำ่อำการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิด

 2. ได้ทราบความต้ำอำงการการจัดการเรียนการสอำน 

แบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

คำถุามการวิจัย
 1. ความคิดเห็นขอำงผู้ประกอำบการ กำลังคน และผู้ผลิตำ

รายวิชา ตำ่อำการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) สำหรับ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำกเป็นอำย่างไร

 2. ความต้ำอำงการจัดการเรยีนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) 

สำหรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตำะวนัอำอำกขอำงผู้ประกอำบการ กำลงัคน 

และผู้ผลิตำรายวิชาเป็นอำย่างไร

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจัยเรื่อำง การศึกษาสภาวะความตำ้อำงการการจัดการ

ศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก  

มีกรอำบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

ภาพประกอบที่	1 กรอำบแนวคิดในการวิจัย

ผู้ประกอำบการในเขตำ EEC

ผู้ผลิตำรายวิชา MOOCs

การเรียนรู้ขอำงกำลังคน

ในเขตำ EEC

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน

แบบเปิด	(MOOCs)	สำหรับระเบียง

เศ์รษฐกิจภาคตะวันออก

ความต้องการการจัดการเรียนการสอน

แบบเปิด	(MOOCs)	สำหรับระเบียง

เศ์รษฐกิจภาคตะวันออก

การจัดการเรียนการสอำน

แบบเปิด MOOCs
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ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดขอำบเขตำไว้ ดังนี้

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

 1. ผู้ประกอำบการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

ทั้งหมด

 2. ผูผ้ลิตำรายวิชา MOOCs เพือ่ำพัฒนาศักยภาพกำลังคน 

ในเขตำระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำกทั้งหมด 

 3. กำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำกทั้งหมด

 กลุ่มตำัวอำย่าง

 1. ผู้ประกอำบการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

จำนวน 33 คน  ได้มาจากการสุ่มตำัวอำย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Sampling) โดยแบ่งภาคอุำตำสาหกรรมอำอำกเป็น 10 ภาค และ 

การสุ่มตำัวอำย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) โดยเลือำก 

ผูใ้หข้อ้ำมลูบคุคลสำคญัอำอำกเป็น 3 คน ตำอ่ำ 1 กลุม่ (ภาคอำตุำสาหกรรม) 

ใน 3 จังหวัด คือำ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอำง

 2. ผู้ผลิตำรายวิชา MOOC จำนวน 38 ท่าน ได้มาจาก

การสุ่มหลายขั้นตำอำน ได้มาจากการสุ่มตัำวอำย่างแบบช้ันภูมิ  

(Stratified Sampling) โดยแบ่งภาคอุำตำสาหกรรมอำอำกเป็น 10 ภาค 

และการสุ่มตำัวอำย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) โดยเลือำก 

ผูใ้หข้อ้ำมลูบคุคลสำคญัอำอำกเป็น 3 คน ตำอ่ำ 1 กลุม่ (ภาคอำตุำสาหกรรม) 

ใน 3 จังหวัด คือำ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอำง

 3. กำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก จำนวน 

468 คน เป็นบคุคลทีม่คีณุวุฒกิารศกึษาไม่ตำำ่กวา่ระดบั ปวช. จำนวน 

468 คน ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มประชากรตำามตำารางเครซ่ีและ 

มอำร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้มาจากการสุ่ม 

หลายขั้นตำอำน เริ่มจากการสุ่มตัำวอำย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified  

Sampling) โดยแบ่งภาคอำุตำสาหกรรมอำอำกเป็น 10 ภาค การสุ่ม

ตำัวอำย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) โดยเลือำกผู้ให้ข้อำมูล 

บุคคลสำคัญอำอำกเป็น 3 คน ตำ่อำ 1 กลุ่ม (ภาคอำุตำสาหกรรม)  

ใน 3 จังหวัด คือำ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอำง 

 ตำัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอำบด้วย

 1. ตำัวแปรตำ้น  ได้แก่ 

  1.1 ผู้ประกอำบการในเขตำระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตำะวันอำอำก

  1.2 การเรียนรู้ขอำงกำลังคนในเขตำ EEC 

  1.3 การจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด MOOCs

  1.4 ผู้ผลิตำรายวิชา MOOCs

 2. ตำัวแปรตำาม ได้แก่ 

  2.1 ความคิดเห็นต่ำอำการจัดการเรียนการสอำน 

แบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

  2.2 ความต้ำอำงการการจดัการเรยีนการสอำนแบบเปิด 

(MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1) แบบสอำบถามการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา

อำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำกสำหรับ

ผู้ประกอำบการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

 2) แบบสอำบถามการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา

อำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำกสำหรับ

ผู้ผลิตำรายวิชา MOOC

 3) แบบสอำบถามการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา

อำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำกสำหรับ

กำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

 4) ร่างรูปแบบ (Model) การจัดการศึกษาอำอำนไลน์ 

ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

  5) แบบประเมินร่างรูปแบบ (Model) การจัดการศึกษา

อำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

วิธีดำเนินการวิจัย
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดำเนินการวิจยัตำามลำดับขัน้ตำอำน 

ดังนี้ 

 ขัน้ตำอำนที่ 1 ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาอำอำนไลน์

ระบบเปิดสำหรับเขตำพัฒนาพิเศษภาคตำะวันอำอำก  

  1.1 ศึกษาเอำกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อำงกับการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิด 

   1.2 ศึกษาเอำกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกีย่วข้อำงกับรูปแบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาศักยภาพขอำงกำลังคน 

ในยุคปัจจุบัน

  1.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อำมูลที่ได้ศึกษา มา

กำหนดเป็นกรอำบแนวคิดในการวิจยัสภาพความต้ำอำงการการจัดการ

ศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

  1.4 กำหนดร่างรูปแบบการจัดการศึกษาอำอำนไลน์

ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

 ขั้นตำอำนที่ 2 การสร้างเครื่อำงมือำที่ใช้ในการวิจัย

  2.1 สร้างแบบสอำบถาม ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้

   1. พิจารณาวัตำถุประสงค์ขอำงการวิจัย และตำัว

กำหนดขอำบเขตำขอำงข้อำมูลเกี่ยวกับสภาพความตำ้อำงการการจัดการ

ศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

   2. ศึกษาค้นคว้าเอำกสารต่ำาง ๆ ที่เกี่ยวข้อำง

สภาพความต้ำอำงการการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิด และจับ

ประเด็นสำคัญที่สอำดคล้อำงวัตำถุประสงค์การวิจัย

  2.2 ร่างแบบสอำบถาม โดยเขียนข้อำคำถามให้

สอำดคล้อำงกบัสภาพความต้ำอำงการการจัดการศกึษาอำอำนไลน์ระบบเปิด 

สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก ประกอำบด้วย ตำอำนท่ี 1 

ข้อำมูลทั่วไป ตำอำนที่ 2 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
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ดำรััส  อ่่อ่นเฉวีียง, ดวีงพรั  ธรัรัมะ, ศรัินนา  ศิรัิมาตย์

179วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

การสอำน ตำอำนที ่3 รปูแบบการเรยีนรูข้อำงผูเ้รยีนในปัจจบุนั ตำอำนที ่4 

ความตำ้อำงการในการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด ตำอำนที่ 5 วิธีการ

จัดการเรียนการสอำนอำอำนไลน์แบบเปิด (MOOCs) และตำอำนที่ 6  

ข้อำเสนอำแนะ ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับข้อำคำถาม

ให้เหมาะสมกับผู้ประกอำบการ ผู้ผลิตำรายวิชา และกำลังคน โดย

ศึกษาตำัวแปรเดียวกันแตำ่ข้อำคำถามไม่เหมือำนกัน

  2.3 ตำรวจสอำบและปรับปรุงร่างแบบสอำบถาม ดังนี้

   2.3.1 ตำรวจสอำบพิจารณาถ้อำยคำและประโยค

ว่าชัดเจนหรือำไม่ และดูการจัดเรียงข้อำคำถาม โดยผู้วิจัยเอำง

   2.3.2 นำแบบสอำบถามทัง้ 3 ชดุ เสนอำผู้เชีย่วชาญ 

เพื่อำตำรวจสอำบความเท่ียงตำรงโดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน นำ

คะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอำดคล้อำงระหว่าง 

ข้อำคำถามกับประเด็นหลักขอำงเนื้อำหา (IOC) ใช้เกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือำกข้อำคำถามที่มีค่าดัชนีความสอำดคล้อำงตำั้งแตำ่ 0.60 ขึ้นไป 

   2.3.3 หาค่าอำำนาจจำแนก โดยการหาค่าความ

สัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อำกับคะแนนรวมทุกข้อำ (Item Total 

Correlation) คดัเลือำกขอ้ำคำถามทีมี่คา่อำำนาจจำแนก (r) ตำัง้แตำ ่0.20 

ขึ้นไป 

   2.3.4 หาค่ าความเชื่ อำมั่ น  โดยวิ ธี หาค่ า

สัมประสิทธิ์แอำลฟา (Alpha Coefficient)  

  2.4 นำแบบสอำบถามทั้ ง  3  ชุด  ไปทดสอำบ

แบบสอำบถาม  เพือ่ำพิจารณาถึงปญัหาและอุำปสรรคขอำงขอ้ำบกพร่อำง

บางประการขอำงผูต้ำอำบแบบสอำบถาม และนำผลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ 

ไปหาคุณภาพขอำงแบบสอำบถาม เพื่อำปรับปรุงแบบสอำบถามให้ดีขึ้น 

 ขัน้ตำอำนที่ 3 การเกบ็รวบรวมขอ้ำมลู เนือ่ำงดว้ยสถานการณ์

แพร่ระบาดขอำงโรคติำดเชื้อำไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

(COVID-19) ผู้ วิจัยได้ตำระหนักและห่วงใยตำ่อำสถานการณ ์

ซึ่งมีความอ่ำอำนไหวต่ำอำการระบาดขอำงโรคติำดเชื้อำไวรัสดังกล่าว 

เปน็อำยา่งยิง่ ในการนีเ้พือ่ำให้การเก็บขอ้ำมลูการวจิยัมคีวามเสีย่งและ

ผลกระทบตำอ่ำผูว้จิยัและผูใ้หข้อ้ำมลูนอ้ำยทีส่ดุ ผูว้จิยัเนน้การเกบ็ขอ้ำมลู

อำอำนไลน์ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อำมูลทั้งด้วยตำนเอำง ในช่วงเดือำน 

มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 โดยส่งแบบสอำบถามเอำกสารขอำความ

อำนุเคราะห์เก็บข้อำมูลวิจัยและแนบคิวอำาร์โค้ด (QR code) 

แบบสอำบถามอำอำนไลน์ ดังนี้  

  3.1 ผูป้ระกอำบการในเขตำพัฒนาพเิศษภาคตำะวนัอำอำก

จำนวน 33 ทา่น ดำเนนิการในชว่งเดอืำนมิถนุายน - กรกฎาคม 2564  

ผู้วิจัยเข้าถึงผู้ให้ข้อำมูลด้วยการแทรกตำัวเข้าไปอำยู่ในกลุ่มสังคม

อำอำนไลน์ Facebook ที่เกี่ยวข้อำงกับการประกอำบการ การทำธุรกิจ 

ตำลอำดจนการทำธุรกรรมอำอำนไลน์ และผู้วิจัยดำเนินการประกาศ 

ขอำความอำนเุคราะหก์ารใหข้อ้ำมลูเพือ่ำการวจิยั พร้อำมแนบคิวอำารโ์คด้ 

(QR code) ช่อำงทางสื่อำสังคมอำอำนไลน์หลายรูปแบบ พร้อำมแนบ 

คิวอำาร์โค้ด (QR code) แบบสอำบถามอำอำนไลน์ ใช้เวลาในการทำ

แบบสอำบถาม ประมาณ 15 นาท ีซึง่ในตำอำนที ่6 เป็นคำถามปลายเปิด 

เม่ือำมีบุคคลมาแสดงความคิดเห็นหรือำติำดต่ำอำทางกล่อำงข้อำความ 

ส่วนตำัว (Inbox) ผู้วิจัยจะให้ข้อำมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ชัดเจนและ 

ขอำอำนุญาตำเก็บข้อำมูลวิจัย ภายหลังจากท่านคลิกปุ�มยืนยันข้อำมูล 

จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อำมูลขอำงผู้วิจัยทันที 

  3.2 ผู้ผลิตำรายวิชา MOOCs เพื่อำพัฒนาศักยภาพ

กำลังคนในเขตำพัฒนาพิเศษภาคตำะวันอำอำก จำนวน 38 ท่าน  

ดำเนินการในช่วงเดือำนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 ผู้วิจัยเข้าถึง 

ผู้ให้ข้อำมูลด้วยการแทรกตัำวเข้าไปอำยู่ ในกลุ่มสังคมอำอำนไลน์  

Facebook ที่เกี่ยวข้อำงกับการประกอำบการ การทำธุรกิจ ตำลอำดจน

การทำธุรกรรมอำอำนไลน์ และผู้วิจัยดำเนินการประกาศขอำความ

อำนุเคราะห์การให้ข้อำมูลเพื่อำการวิจัย พร้อำมแนบคิวอำาร์โค้ด  

(QR code) ช่อำงทางสื่อำสังคมอำอำนไลน์หลายรูปแบบ พร้อำมแนบ 

คิวอำาร์โค้ด (QR code) แบบสอำบถามอำอำนไลน์ ใช้เวลาในการทำ

แบบสอำบถาม ประมาณ 15 นาท ีซึง่ในตำอำนที ่6 เป็นคำถามปลายเปิด 

เม่ือำมีบุคคลมาแสดงความคิดเห็นหรือำติำดต่ำอำทางกล่อำงข้อำความ 

ส่วนตำัว (Inbox) ผู้วิจัยจะให้ข้อำมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ชัดเจนและ 

ขอำอำนุญาตำเก็บข้อำมูลวิจัย ภายหลังจากท่านคลิกปุ�มยืนยันข้อำมูล 

จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อำมูลขอำงผู้วิจัยทันที

  3.3 กำลังคนในเขตำพัฒนาพิเศษภาคตำะวันอำอำก 

จำนวน 468 คน ดำเนินการในช่วงเดอืำนมถินุายน - กรกฎาคม 2564 

ผู้วิจัยเข้าถึงผู้ให้ข้อำมูลด้วยการแทรกตำัวเข้าไปอำยู่ในกลุ่มสังคม

อำอำนไลน์ Facebook ที่เกี่ยวข้อำงกับการประกอำบการ การทำธุรกิจ 

ตำลอำดจนการทำธุรกรรมอำอำนไลน์ และผู้วิจัยดำเนินการประกาศ 

ขอำความอำนุเคราะหก์ารใหข้อ้ำมลูเพือ่ำการวจิยั พร้อำมแนบคิวอำารโ์คด้ 

(QR code) ช่อำงทางสื่อำสังคมอำอำนไลน์หลายรูปแบบ พร้อำมแนบ 

คิวอำาร์โค้ด (QR code) แบบสอำบถามอำอำนไลน์ ใช้เวลาในการทำ

แบบสอำบถาม ประมาณ 15 นาท ีซึง่ในตำอำนที ่6 เป็นคำถามปลายเปิด 

เม่ือำมีบุคคลมาแสดงความคิดเห็นหรือำติำดต่ำอำทางกล่อำงข้อำความ 

ส่วนตำัว (Inbox) ผู้วิจัยจะให้ข้อำมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ชัดเจนและ 

ขอำอำนุญาตำเก็บข้อำมูลวิจัย ภายหลังจากท่านคลิกปุ�มยืนยันข้อำมูล 

จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อำมูลขอำงผู้วิจัยทันที

  3.4 เม่ือำกลุ่มตำัวอำย่างส่งข้อำมูลในแบบสอำบถาม

อำอำนไลน์ ข้อำมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อำมูลขอำงผู้วิจัยทันที โดยแยก

เป็น 3 ไฟล์ ดังนี้

   3.4.1 ไฟล์ข้อำมูลผู้ประกอำบการในเขตำพัฒนา

พิเศษภาคตำะวันอำอำก

    3.4.2 ไฟล์ข้อำมูลผู้ผลิตำรายวิชา MOOCs

    3.4.3 ไฟล์ข้อำมูลกำลังคนในเขตำพัฒนาพิเศษ

ภาคตำะวันอำอำก

  3.5 ผู้วิจัยรักษาความลับและความเป็นส่วนตำัวขอำง

ผู้ตำอำบแบบสอำบถามโดยเก็บไวใ้นหน่วยความจำขอำงผู้วิจยัโดยเฉพาะ 
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มีรหัสผ่านเพื่อำเข้าถึงได้เฉพาะผู้วิจัยเพียงเท่านั้น และทำลายไฟล์

ข้อำมูลภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยทันที

 ขั้นตำอำนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อำมูล  

  ผูว้จิยันำแบบสอำบถามทีร่วบรวมได้มาดำเนินการ ดงันี้

   4.1 การตำรวจข้อำมูล (Editing) ผู้วิจัยตำรวจสอำบดู

ความสมบูรณ์ขอำงการตำอำบแบบสอำบถาม

  4.2 การลงรหัส (Coding) นำแบบสอำบถามทีถู่กตำอ้ำง

เรียบร้อำยแล้ว มาลงรหัสตำามท่ีได้กำหนดรหัสไว้ล่วงหน้าสำหรับ

แบบสอำบถามที่เป็นปลายปิด (Close-ended)

   4.3 การประมวลผลข้อำมูล ขอ้ำมูลทีล่งรหัสแล้วได้นำ

มาบันทึกโดยใช้เครื่อำงคอำมพิวเตำอำร์เพื่อำการประมวลผลข้อำมูลซึ่งใช้

โปรแกรมสถิตำิสำเร็จรูป

   4.4 สถิตำิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อำมูล  ได้แก่  

   4.4.1 ข้อำมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ข้อำมูล

เบือ้ำงตำน้ เพือ่ำหาค่าสถติำพิืน้ฐาน ผูวิ้จยัจะนำขอ้ำมลูมาแจกแจงความถี ่

(Frequency Distribution) ค่าร้อำยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน (Standard Deviation)  

   4.4.2 ข้อำมูลเชงิคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เนือ้ำหา 

การวิเคราะห์วาทกรรมการจำแนกข้อำมลู และการสร้างข้อำสรุปแบบ

อำุปนัย

    4.4.3 นำผลจากผลการวิเคราะห์ข้อำมูลเชิง

ปริมาณ และผลการวิเคราะห์ข้อำมูลเชิงคุณภาพ มารวม (Merge) 

เข้าด้วยกัน โดยรวมเนื้อำหาที่เหมือำนกันและเปรียบเทียบเนื้อำหา 

ทีแ่ตำกต่ำางกัน จากนัน้จึงสังเคราะห์ผลเพือ่ำนำมาสรุปและตีำความ และ

กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับเขตำ

พัฒนาพิเศษภาคตำะวันอำอำกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขัน้ตำอำนที ่5  การสร้างแบบจำลอำงจากข้อำมูลสภาวะ 

ความตำ้อำงการ เสนอำผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุง

  5.1 นำผลการวิเคราะห์ข้อำมูลมาเป็นกรอำบแนวคิด

ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียง

เศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก (EEC)  

   5.2 เสนอำแบบจำลอำง (Model) การจัดการศึกษา

อำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก (EEC)

ตำ่อำผู้ผู้ทรงคุณวุฒิ

   5.3 สรปุผลการวิจยั การสรุปผลการวิจยั อำภปิรายผล 

และข้อำเสนอำแนะ เพื่อำขยายผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นขอำงผู้ประกอำบการ ผู้ผลิตำ

รายวิชา และกำลังคนท่ีมีตำ่อำการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิด  

พบว่า ผู้ผลิตำรายวิชา ผู้ประกอำบการ และกำลังคน สภาพปัจจุบัน

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอำนอำยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.46 คิดเป็นร้อำยละ 69.13 และรูปแบบการเรียนรู้ขอำง 

กำลังคนในปัจจุบันอำยู่ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 คิดเป็น 

ร้อำยละ 70.89

 2. ผลการศึกษาความตำ้อำงการการจัดการเรียนการสอำน

แบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก พบว่า

ความต้ำอำงการในการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิดอำยู่ระดับมาก  

มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.17 คดิเปน็รอ้ำยละ 83.30 และวิธกีารจดัการเรยีน

การสอำนอำอำนไลนแ์บบเปดิ (MOOCs) อำยูร่ะดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั  

4.11 คิดเป็นร้อำยละ 82.24 รูปแบบ (Model) การจัดการศึกษา

อำอำนไลนร์ะบบเปดิสำหรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตำะวนัอำอำก ประกอำบ

ด้วย 5 อำงค์ประกอำบหลัก 18 อำงค์ประกอำบย่อำย ดังรายละเอีำยด 

ตำ่อำไปนี้

  1. อำงค์ประกอำบที่ 1 ปัจจัยนำเข้า (Input) ประกอำบ

ด้วย

   1.1 รูปแบบการเรียนรู้ขอำงกำลังคน

   1.2 เทคโนโลยีเทคโนโลยีการส่ือำสารและการ

เรียนการสอำน

   1.3 ความตำ้อำงการศักยภาพในการทำงาน

   1.4 การจัดการเรียนการสอำนในระบบ MOOCs

   1.5 ผู้ผลิตำรายวิชา

   1.6 ผู้ประกอำบการ

  2. อำงค์ประกอำบที่ 2 กระบวนการ (Process)  

ดำเนินการโดยหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอำบการจัดการเรียน

การสอำนแบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบยีงเศรษฐกิจภาคตำะวนัอำอำก 

ประกอำบด้วย

   2.1 ความต้ำอำงการกำลงัคนขอำงสถานประกอำบการ

   2.2 การผลิตำรายวิชา MOOCs

   2.3 การจัดการรายวิชา MOOCs

   2.4 การรับรอำงคุณวุฒิวิชาชีพ

   2.5 การอำอำกแบบรายวิชา MOOCs และการ

ประเมินรายวิชา MOOCs

  3. อำงค์ประกอำบที่ 3 ผลลัพธ์ (Output) ประกอำบ

ด้วย 

   3.1 กำลังคนที่มีศักยภาพ ประกอำบด้วย ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะและเจตำคตำิ

   3.2 กำลงัคนทีม่ศีกัยภาพตำามเกณฑก์ารประเมนิ 

ได้รับประกาศนียบัตำร (Certificate)

  4. อำงค์ประกอำบที่ 4 ผลประโยชน์ที่ได้ (Outcome) 

ประกอำบด้วย 

   4.1 การปฏิบัตำิงานขอำงกำลังคน    

   4.2 การประเมินสื่อำ

   4.3 การร่วมมือำกับสถานประกอำบการ
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  5. อำงค์ประกอำบท่ี 5 ผลป้อำนกลับ (Feedback) 

ประกอำบด้วย 

   5.1 การประเมินปัจจัยนำเข้า, การประเมิน

กระบวนการ และการประเมินผลลัพธ์เทียบกับวัตำถุประสงค์

   5.2 แนวทางการปรับปรุง ดังภาพประกอำบที่ 2

ภาพประกอบที่	2 แสดงรูปแบบการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก

    1 องคประกอบที่ 1 ปจจัยนําเขา(Input) ประกอบดวย 
     1.1 รูปแบบการเรียนรูของกําลังคน 
    1.2 เทคโนโลยีเทคโนโลยีการสื่อสารและการเรียนการสอน 
     1.3 ความตองการศักยภาพในการทํางาน 
     1.4 การจัดการเรียนการสอนในระบบ MOOCs 
     1.5 ผูผลิตรายวิชา 
     1.6 ผูประกอบการ 
    2 องคประกอบท่ี 2 กระบวนการ(Process) ดําเนินการโดยหนวยงานหลักท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนแบบเปด (MOOCs) สําหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบดวย 
     2.1 ความตองการกําลังคนของสถานประกอบการ 
     2.2 การผลิตรายวิชา MOOCs 
     2.3 การจัดการรายวิชา MOOCs 
     2.4 การรับรองคุณวุฒวิชิาชีพ 
     2.5 การออกแบบรายวิชาMOOCsและการประเมินรายวิชา MOOCs 
    3. องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ (Output) ประกอบดวย  
     3.1 กําลังคนที่มีศักยภาพ ประกอบดวย ความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคต ิ
     3.2 กําลังคนที่มีศักยภาพตามเกณฑการประเมิน ไดรับประกาศนียบัตร (Certificate) 
   4. องคประกอบที่ 4 ผลประโยชนที่ได (Outcome) ประกอบดวย  
     4.1 การปฏิบัติงานของกําลังคน       
     4.2 การประเมินสื่อ 
     4.3 การรวมมือกับสถานประกอบการ 
    5 องคประกอบที่ 5 ผลปอนกลับ (Feedback) ประกอบดวย  
     5.1 การประเมินปจจัยนําเขา, การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลลัพธ
เทียบกับวัตถุประสงค 
     5.2 แนวทางการปรับปรุง 
ดังภาพประกอบที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปแบบการเรียนรูของ
กําลังคน 

เทคโนโลยีการส่ือสาร 
และการเรียนการสอน 

ความตองการศกัยภาพ 
ในการทํางาน 

การจัดการเรียนการ
สอนในระบบ MOOCs 

กาํลงัคน 
มีศกัยภาพ 

ผูผลิตรายวิชา 

ผูประกอบการ 

ความรู 

ความสามารถ 

ทักษะ 

ศูนยผลิตและจัดการ MOOCs สาํหรับ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

การผลติรายวิชา MOOCs 
- ผูผลิต 
- Partner 

- การออกแบบรายวชิา 
- การประเมินรายวชิา        
    Formative 
    Summative 

ความตองการกําลังคนของ 
สถานประกอบการ 

-การประเมินปจจัยนําเขา, การประเมินกระบวนการ 
 และการประเมินผลลัพธเทียบกับวัตถุประสงค 
- แนวทางการปรับปรุง 

การปฏิบัติงานของ
กําลังคน 
 

INPUT PROCESS OUTPUT 

OUTCOME 

การจัดการรายวิชา MOOCs 
(การเผยเพร, การลงทะเบียน, 
การเรยีนการสอน และการวัด
และประเมินผล) 

การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

FEEDBACK 

ประกาศนียบัตร 
(Certificate) 

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยเพ่ือำพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอำอำนไลน์

ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำกในครั้งน้ี เพื่อำมุ่ง

เนน้ใหค้วามสอำดคล้อำงกบัความต้ำอำงการขอำงกำลังคน ผูผ้ลิตำรายวิชา 

MOOC และผู้ประกอำบการระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก  

ผลการวิจัยได้ค้นพบประเด็นพิจารณาดังนี้

 ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอำบการ กำลังคน และ 

ผู้ผลิตำรายวิชา ตำ่อำการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) 

สำหรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตำะวนัอำอำก เนือ่ำงจากการศกึษารปูแบบ

การจดัการศกึษาอำอำนไลนร์ะบบเปดิแบบ MOOCs ทีด่เีพือ่ำใหผู้เ้รยีน

ไดร้บัการเขา้ถึงการฝกึอำบรมและการเรยีนรู ้ขอ้ำมลูทีจ่ำเปน็เพือ่ำรกัษา

ความปลอำดภัยที่จำเป็นสื่อำผ่านฐานข้อำมูลอิำเล็กทรอำนิกส์และแหล่ง

ข้อำมูลอำื่น ๆ ผู้เรียนจะได้รับข้อำมูลที่เกี่ยวข้อำง ตำลอำดจนสื่อำการเรียน

การสอำนในรูปแบบดิจิทัล หรือำรูปแบบการพิมพ์และอำื่น ๆ เพื่อำให้

งา่ยตำอ่ำการเขา้ถงึผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึการใหค้ำปรกึษาดา้นวชิาการ

กบัอำาจารยผ์ูส้อำนในระบบไดอ้ำยา่งมีประสทิธภิาพ มบีรกิารชว่ยเหลอืำ

นักศึกษานอำกห้อำงเรียน เช่น การให้คำปรึกษาทางวิชาการ  

ความช่วยเหลอืำทางการเงนิ การสนบัสนนุเพือ่ำน และอืำน่ ๆ  มกีารแนะนำ 

เพื่อำเป็นแหล่งเรียนรู้ และการกำหนดนโยบายอำย่างเหมาะสม 

(Moore, J., & Shelton, K., 2013) สอำดคล้อำงกับแนวคิดขอำง

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอำร์ไทย (2561) เสนอำแนวคิดการสอำน

อำอำนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชน ดังนี้ 

 1. การเข้าถึง (Accessibility) การเรียนผ่าน MOOCs 

นัน้สว่นใหญจ่ะไมม่ค่ีาใชจ้า่ย โดยผู้จดัทำ (มหาวทิยาลยัตำา่ง ๆ ) และ

ผู้ให้ทุนสนับสนุนเริ่มตำ้นด้วยแนวคิด “เราเป็นคนใจดี” (CSR) ไม่มี

ค่าใช้จ่าย (หรือำอำาจมีค่าใช้จ่ายถ้าแลกกับปริญญาบัตำรจริง) ทำให้ 

ใครกต็ำามทีม่อีำนิเทอำร์เนต็ำกส็ามารถเรยีนได้แต่ำกต้็ำอำงฟังภาษาทีเ่ขาสอำน 

รู้เรื่อำงด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอำังกฤษ

 2. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การเรยีนผ่าน MOOCs 

นัน้ผู้เรยีนไม่ได้เพียงนัง่ฟังอำย่างเดียวระหว่างดูวดีทิศัน์ไปจะมีคำถาม

แทรกอำยู่ตำลอำด ทำให้ผู้เรียนตำ้อำงตำั้งใจเรียนตำลอำดเวลา นอำกจากนี้ 

ผู้เรียนยังสามารถตำั้งคำถามโดยให้เพื่อำนนักเรียนที่มีอำยู่ทั่วโลก 

มาช่วยกันตำอำบได้ และสามารถปรึกษากับผู้สอำนหรือำผู้ช่วยสอำนได้

ตำลอำด ซึ่งสิ่งนี้เป็นการสร้างบรรยายการเรียนแบบ One-on-One 
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(มีคนช่วยสอำนแบบตำัวตำ่อำตำัว) ให้เกิดเป็นจริงในโลกอำอำนไลน์ได ้

แม้จะมีนักเรียนเป็นจำนวนมากก็ตำาม 

 3. เสรีภาพ (Freedom) ผูเ้รยีนจะเปน็ใครอำยูท่ีไ่หน อำายุ

เทา่ไหร่ และมพีืน้ฐานอำะไรไม่สำคญัมีสทิธิเ์ขา้เรยีนไดเ้หมอืำนกนัหมด 

โดยสามารถเลือำกวิชาที่อำยากเรียนได้ตำามใจชอำบ ไม่มีกฎเกณฑ์

ตำายตัำวบังคับ (นอำกจากจะเรียนเอำาเกียรติำบัตำรและปริญญาบัตำร) 

และเรยีนตำามความเรว็และเวลาทีต่ำวัเอำงสะดวก ในกรณทีีเ่ป็นการเรยีน 

แบบตำามอัำธยาศัย (Self-Pace) แต่ำถ้าเป็นการเรียนแบบมีกำหนด

เวลาก็ตำ้อำงทำตำามเวลาที่กำหนด 

 ความต้ำอำงการการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด 

(MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก ประกอำบด้วย  

5 อำงค์ประกอำบหลัก 18 อำงค์ประกอำบย่อำย ดังรายละเอำียดตำ่อำไปนี้

  อำงค์ประกอำบที่ 1 ส่วนนำปัจจัยนำเข้า (Input) รูปแบบ

การเรยีนรู้กำลงัคนต้ำอำงการเพิม่เตำมิ ได้แก่ ทกัษะความรูใ้นการทำงาน 

ทักษะชีวิตำและความรู้ในชีวิตำประจำวัน ตำามลำดับ กำลังคนบริโภค

ข้อำมูลข่าวสารในปริมาณมาก ชอำบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ชอำบทำ

สือ่ำทีม่รีปูภาพมาก ๆ  เนือ้ำหาทีเ่ปน็ตำวัอำกัษรน้อำย เนือ้ำหาประกอำบดว้ย 

บทเรียนด้วยวีดิทัศน์ (VDO) เอำกสารประกอำบอำอำนไลน์ แบบฝึกหัด  

กระดานสนทนาหรือำฟอำรัม่ และกิจกรรมอำอำนไลน์ ระบบการประเมิน

ผลการเรยีน และประกาศนียบตัำร (Certificate) และสภาพแวดล้อำม

ในการเรียนรู้อำอำนไลน์ สอำดคล้อำงกับแนวคิดคอำรอำวิช (Kolowich, 

2013) อำธิบายเก่ียวกับอำงค์ประกอำบขอำงรายวิชา MOOC จะ

ประกอำบไปด้วย 1) การบรรยายเนื้อำหาบทเรียน (Lectures) ซ่ึง

ประกอำบด้วยวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 5-10 นาที มีอำาจารย์ 

หรอืำผูส้อำนอำธบิายเนือ้ำหา พรอ้ำมภาพ กราฟ หรอืำตำารางทีท่ำใหเ้ขา้ใจ

ได้ง่าย ยกตำัวอำย่างเช่น รูปแบบขอำง MOOCs ที่มีการเรียนการสอำน

ประมาณ 7 สปัดาห์หรอืำมากกว่า จะใชเ้วลาในการบรรยาย 2 ชัว่โมง 

โดยมีวีดิทัศน์ 5-10 เรื่อำง แตำ่ละเรื่อำงมีความยาว 10-12 นาที  

เป็นตำ้น 2) แบบฝึกหัด (Assignments หรือำ Finger exercises)  

ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามแบบสั้น ๆ เพื่อำความเข้าใจในบทเรียน 

ถ้าเป็นการคำนวณเลขมักเป็นคำตำอำบแบบตัำวเลือำก พร้อำมอำธิบาย

ที่มาขอำงคำตำอำบนั้น ๆ บางวิชาอำาจมีการบ้าน (Homework)  

ซึ่งผู้เรียนต้ำอำงทำแบบฝึกหัด เมื่อำส่งแบบฝึกหัดจะมีเพื่อำนผู้เรียน 

คนอำื่น และอำาจารย์ให้คะแนน 3) กระดานสนทนาหรือำฟอำรั่ม  

(Discussion forums) เป็นกระดานสนทนา การตำอำบคำถาม หรือำ

การอำภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เรียน และอำาจารย์ผู้สอำน ถือำเป็นการ

มีส่วนร่วมขอำงผู้เรียน และ 4) ประกาศนียบัตำร (Certification)  

ผู้เรียนจะได้รับเมื่อำผ่านการทดสอำบหรือำเรียนจบรายวิชานั้น ๆ 

สำหรบัผูผ้ลติำรายวชิาตำอ้ำงพฒันาดา้นการอำอำกแบบการเรยีนการสอำน 

ประกอำบดว้ย การพัฒนาผูส้อำน การกำหนดผลการเรยีนรู ้(Learning 

Outcome) การอำอำกแบบโครงสร้างเนื้อำหา การอำอำกแบบกิจกรรม 

และแบบวัดผลการเรียนรู้ สอำดคล้อำงผลการวิจัยขอำงโครงการ

มหาวิทยาลัยไซเบอำร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอำุดมศึกษา 

(2561) ซ่ึงได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอำาจารย์เพื่อำ

เตำรียมความพร้อำมในการสอำนอำอำนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชน  

พบวา่ แนวทางการพฒันาอำาจารยเ์พือ่ำเตำรยีมความพรอ้ำมในการสอำน

อำอำนไลน์แบบเปิดส�าหรับมวลชน ประกอำบด้วย 3 อำงค์ประกอำบ คือำ 

1. แนวทางการพัฒนาอำาจารย์ในระดับบุคคล 2. แนวทางการพัฒนา

อำาจารย์ในระดับการสอำน และ 3. แนวทางการพัฒนาอำาจารย์ 

ในระดับสถาบัน นอำกจากนี้ พาสัน (Parson, 1997) ได้แบ่งลักษณะ

ขอำงการเรียนการสอำนอำอำกเป็น 3 ลักษณะ คือำ 1) การเรียนการสอำน

แบบรายวิชาเดียว (Stand - alone courses) เป็นรายวิชาท่ีม ี

เครื่อำงมือำและแหล่งที่ เข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบ

อำินเทอำร์เน็ตำอำย่างมากที่สุด ถ้าไม่มีการสื่อำสารก็สามารถท่ีจะไป 

ผ่านระบบคอำมพิวเตำอำร์ส่ือำสารได้ (Computer mediated  

communication: CMC) ลักษณะขอำงการเรียนการสอำนแบบนี้ 

มีลักษณะเป็นแบบวิทยาเขตำ มีนักศึกษาจำนวนมากที่เข้ามาใช้จริง

แตำ่จะมีการส่งข้อำมูลจากรายวิชาทางไกล 2) การเรียนการสอำนแบบ

สนับสนุนรายวิชา (Web supported courses) เป็นรายวิชาท่ีมี

ลกัษณะเปน็รปูธรรมทีม่กีารพบปะระหวา่งครกูบันกัเรยีนและมกีาร

กำหนดงานที่ให้ทำในบทเรียน การกำหนดให้อำ่าน การสื่อำสารผ่าน

ระบบเครือำข่ายอำินเทอำร์เน็ตำ หรือำการมีหน้าเอำกสารที่สามารถ 

ชี้ตำำแหน่งขอำงแหล่งบนพื้นที่ขอำงเว็บไซตำ์โดยรวมกิจกรรมตำ่าง ๆ  

เอำาไว ้3) การเรยีนการสอำนแบบศูนยก์ารศึกษา (Web pedagogical 

resources) เป็นชนิดขอำงบทเรียนที่มีวัตำถุดิบ เครื่อำงมือำ ซึ่งสามารถ

รวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เข้าไว้ด้วยกันหรือำเป็นแหล่งสนับสนุน

กิจกรรมทางการศึกษาซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้ก็จะมีส่ือำให้บริการหลาย 

รูปแบบ เช่น ข้อำความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อำนไหวและการสื่อำสาร

ระหว่างบุคคล นอำกจากนี้การอำอำกแบบรายวิชาและส่ือำตำอำบสนอำง

ความแตำกตำ่างระหว่างบุคคล และรูปแบบการเรียนรู้หรือำลีลา 

การเรียนรู้ขอำงผู้เรียน (Learning Style) เนื่อำงจากผู้เรียนชอำบที่จะ

เรียนรู้ผ่านรูปภาพ คลิปวิดีโอำที่มีภาพเคลื่อำนไหวได้ (Visual  

learner) และผู้เรียนชอำบรับรู้ข้อำมูลจากภาพ หรือำอำินโฟกราฟิก 

(Infographic) มากกว่าการเรียนรู้จากการฟังครูสอำนหรือำอำธิบาย

เพียงอำย่างเดียว และสอำดคล้อำงผลการวิจัยขอำงสำนักงานบริหาร 

และพัฒนาอำงค์ความรู้ (อำงค์การมหาชน) (2560) ซึ่งพบว่า ความรู้ 

ทีค่นกลุ่มนีต้ำอ้ำงการเพ่ิมเตำมิ ไดแ้ก ่ทกัษะความรูใ้นการทำงาน ทกัษะ

ชีวิตำและความรู้ในชีวิตำประจำวัน ตำามลำดับ โดยวิธีหาความรู ้

เพิ่มเตำิมนิยมการเรียนรู้โดยใช้สื่อำ (เช่น หนังสือำ นิตำยสาร โทรทัศน์ 

วิทยุ ฯลฯ)  นอำกจากนี้ กลุ่มตำัวอำย่างทุกช่วงวัยเห็นว่าสาเหตำุที่เป็น

อำปุสรรคในการเรยีนรูอ้ำอำนไลน ์ได้แก ่การไมม่อีำนิเทอำรเ์นต็ำ รอำงลงมา 

คอืำ ปญัหาด้านภาษาทีส่ือ่ำส่วนใหญ่มเีนือ้ำหาเป็นภาษาอัำงกฤษ สำหรับ

ความเหน็เกีย่วกบัการใชส้ือ่ำอำอำนไลนเ์หน็ควรใหม้หีวัขอ้ำการเรยีนรูท้ี่

หลากหลาย จัดทำสื่อำที่มีรูปภาพมาก ๆ เนื้อำหาที่เป็นตำัวอำักษรน้อำย 
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และผู้สอำนสื่อำอำอำนไลน์ควรมีความรู้ในเรื่อำงที่สอำน จะช่วยกระตำุ้นให้

สื่อำอำอำนไลน์บนอำินเทอำร์เน็ตำน่าสนใจและเข้าไปใช้มากขึ้น สำหรับ 

การจัดการเรียนการสอำนระบบเปิดเป็นการจัดการศึกษาทางไกล

ประกอำบด้วย การนำเสนอำเนือ้ำหา ปฏสิมัพนัธ์ และชมุชนการเรยีนรู้ 

อำอำนไลน์ สอำดคล้อำงกบัแนวคิดขอำงโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอำร์ไทย 

(2561) ซึ่งได้เสนอำลักษณะการเรียนขอำงการสอำนอำอำนไลน์แบบเปิด

สำหรับมวลชน โดยผู้สอำนพัฒนารายวิชา กำหนดให้มีวีดิทัศน์แบบ

สั้น ๆ หลาย ๆ ชุด เช่น การพูดให้ข้อำมูล การยกตำัวอำย่างงาน หรือำ

การทดลอำง เอำกสารประกอำบอำอำนไลน์ การสนทนา แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกิจกรรมอำอำนไลน์ การประเมินผลการเรียนและการ

ทดสอำบความเข้าใจ เช่น แบบเลือำกตำอำบ แบบจับกลุ่ม แบบประเมิน

ตำนเอำง ในส่วนขอำงผู้เรียนดำเนินการ ดังตำ่อำไปนี้ การรับชมเน้ือำหา

บทเรยีน การทำแบบฝึกหดั  การร่วมสนทนาในกระดานสนทนาหรือำ 

และการทดสอำบความรูเ้พือ่ำรบัเอำกสารหนงัสอืำรบัรอำง สอำดคลอ้ำงกบั 

ดรากอำน  แกสเซวี, ไวโทเมอำ  โคแวนโนวี, เซอำโค  โจคซิโมวิช และ

จอำร์จ  ไซเมอำส์ (Dragan Gaševi , Vitomir Kovanovi, Srecko 

Joksimovic, and George Siemens, 2014) ได้ทำวิจัยเรื่อำง  

Where is Research on Massive Open Online Courses 

Headed? A Data Analysis of the MOOC Research Initiative  

มีวัตำถุประสงค์การวิจัยเพื่อำศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อำงกับ 

ความสำเรจ็ขอำงขอ้ำเสนอำทีจ่ะได้รบัการยอำมรับ สำหรับการระดมทุน

ใน MRI โดยเปน็การศกึษาเชงิสำรวจชดุรปูแบบในการวจิยั MOOCs 

เกิดขึ้นในข้อำเสนอำ MRI พบว่า ชุดรูปแบบที่อำาจเป็นกรอำบขอำง 

การวิจัยในอำนาคตำขอำง MOOCs มีดังตำ่อำไปนี้ 1) การมีส่วนร่วมขอำง

ผูเ้รยีนและความสำเรจ็ในการเรยีนรู ้2) การอำอำกแบบและการพฒันา

รายวิชา MOOCs 3) การควบคมุตำนเอำงในการเรยีนรูแ้ละการเรยีนรู้ 

ทางสังคม 4) การวิเคราะห์เครือำข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ 

ผ่านเครือำข่ายและ 5) การสร้างแรงจูงใจ ทัศนคตำิและความสำเร็จ

 อำงคป์ระกอำบที ่2 กระบวนการ (Output) ดำเนนิการโดย

หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอำบการจัดการเรียนการสอำนแบบ

เปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก ประกอำบด้วย 

การบริหารจัดการ โดยเฉพาะระบบเปิดในการเข้าถึง ระบบรอำงรับ

ผู้เรียนจำนวนมาก ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอำน

อำอำนไลน์ และส่วนสนบัสนนุการพฒันารายวชิาทัง้ระบบ ความต้ำอำงการ 

ให้มหาวทิยาลยัในประเทศสรา้งหลกัสตูำรอำอำนไลนโ์ดยใชแ้ฟลตำฟอำรม์ 

(Platforms) กลางที่ใช้ร่วมกันและสามารถรอำงรับการเข้าถึง  

(Access) ข้อำมูลจากผู้เรียนจ�านวนมากได้พร้อำมกัน โดยได้ให้ 

หน่วยงานมหาวิทยาลัยไทยไซเบอำร์ (Thai Cyber University) เป็น

เจ้าภาพหลักในการสร้างระบบการเรียนรู้อำอำนไลน์ดังกล่าว โดยมี

แนวคิดที่ว่า

 1) เป็นการเปิดการศึกษาอำอำกสู่สาธารณะ (Open  

Education) โดยการขยายโอำกาสทางการศึกษาไปสู่ผู้ที่สนใจ 

ใฝ�เรยีนรู้ เนือ่ำงจากการเรยีนการสอำนแบบ MOOCs นีผู้เ้รยีนจะตำ้อำง

เป็นผู้ควบคุมตำนเอำงเป็นหลัก

 2) เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในการ

สร้างหลักสูตำร เน่ือำงจากมหาวิทยาลัยต้ำอำงมีภารกิจหลักอำย่างหนึ่ง 

คอืำ การบรกิารวชิาการอำกีทัง้ยงัไดป้ระโยชนจ์ากการประชาสมัพนัธ์

อำนัจะน�าไปสูก่ารชว่ยเพิม่ฐานผูเ้รยีนใหห้ลากหลายมากขึน้ (จนิตำวรี์  

คล้ายสังข์, 2556) สอำดคล้อำงกับแนวคิดขอำง น้ำทิพย์  วิภาวิน และ

รุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกลุ (2557) ได้อำธิบายอำงค์ประกอำบสำคัญขอำง 

MOOCs ไว้ดังนี้ 1) การใช้ระบบเปิดในการเข้าถึง (Open access) 

เป็นการพัฒนารายวิชาที่ผู้เรียนสามารถเรียนอำอำนไลน์ได้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 2) ระบบที่ขยายได้ (Scalability) เป็นรายวิชาที่อำอำกแบบ

มาใหส้ามารถรอำงรบัผูเ้รยีนจำนวนมากในการเรยีนชว่งเวลาเดยีวกัน 

จำเป็นตำ้อำงการวิเคราะห์ ประกอำบด้วย รายวิชาสอำดคล้อำงกับ 

การดำรงชีวิตำ และประกอำบอำาชีพในปัจจุบันและอำนาคตำ หลักสูตำร

ระยะสัน้ ใชเ้วลาศกึษาประมาณ 8-12 สปัดาห ์โมเดลธรุกจิสอำดคลอ้ำง 

วัตำถุประสงค์ขอำงโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอำร์ไทยเพื่อำการ

จัดการเรียนการสอำนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ภายใตำ้โครงการ

ขบัเคล่ือำนเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลั  (โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอำร์

ไทย, 2562) ข้อำ 3 คือำ ได้วิชาเพื่อำการเรียนการสอำนในระบบเปิด

สำหรับมหาชน (MOOCs) จำนวนไม่น้อำยกว่า 30 วิชา ครอำบคลุม

อำยา่งนอ้ำยดงันี ้วชิาดา้นเทคโนโลยี การพัฒนาซอำฟท์แวร ์การจัดการ

เทคโนโลยแีละระบบเครอืำขา่ย วชิาการจัดการธรุกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ำมในศตำวรรษที ่21 วชิาการเพิม่ความรูค้วามสามารถในการ

ประกอำบอำาชีพ/วิชาชีพ วิชาการจัดการเรียนการสอำนยุคใหม่  

วิชาที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม การทำงาน และการใช้ชีวิตำ 

ในประเทศไทย และอำาเซียน   

 อำงค์ประกอำบที่ 3 ผลลัพธ์ (Output) รายวิชาที่เรียน 

ผา่นส่ือำอำอำนไลน์ทัง้ทีเ่ป็นรายวิชาเอำกเทศและรายวิชาทีเ่ป็นรายวิชา

หนึ่งในหลักสูตำรการเรียนการสอำนขอำงสถาบันการศึกษา กำลังคน 

ที่ลงทะเบียนและเข้ารับการพัฒนาศักยภาพตำนเอำงจากการจัด 

การศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) จะเป็นผู้มีความรู้ความ

สามารถ มทีกัษะและเจตำคตำติำามวตัำถปุระสงคข์อำงรายวชิา สอำดคลอ้ำง

กับผลการศึกษาขอำงโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอำร์ไทย (2561)

 1) การรับชมเน้ือำหาบทเรียน (Lecture) ประกอำบด้วย 

วิดีโอำ ประมาณ 5-15 นาที มีอำาจารย์อำธิบายเนื้อำหาพร้อำมภาพหรือำ

กราฟ/ตำาราง ที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย และการเชื่อำมโยงทรัพยากร

สารสนเทศบนเว็บ ที่เรียกว่า ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือำ  

โอำอำีอำาร์ (Open Educational Resources : OER) ที่เป็น 

สือ่ำการเรยีนรู ้สือ่ำงานวิจยั ในรูปสือ่ำดิจทิลัทีเ่ป็นสาธารณสมบัตำไิด้รบั

การเผยแพร่ด้วยในอำนุญาตำแบบเปิดที่อำนุญาตำให้สามารถเข้าถึง  

ใช้งาน ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่โดยปราศจากค่าใช้จ่าย  

การอำนุญาตำแบบเปิดนี้อำยู่ภายใตำ้กรอำบขอำงสิทธิในทรัพย์สินทาง
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ดำรััส  อ่่อ่นเฉวีียง, ดวีงพรั  ธรัรัมะ, ศรัินนา  ศิรัิมาตย์

184 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ปญัญาทีไ่ด ้กำหนดไวโ้ดยอำนสุญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ำงและ

ความเคารพตำ่อำผู้ที่เป็นเจ้าขอำงผลงานนั้น ๆ

 2) การทำแบบฝึกหัด (Assignment) เป็นคำถามสั้น ๆ 

เพือ่ำให้เข้าใจบทเรยีน บางรายวิชามีการบ้านทีผู่เ้รยีนต้ำอำงทำแบบฝึกหดั 

โดยใชเ้วลาประมาณครึง่ชัว่โมง เมือ่ำสง่แบบฝกึหดั จะมผีูเ้รยีนคนอำืน่

ให้คะแนน โดยผู้สอำนได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ล่วงหน้า

 3) การร่วมสนทนาในกระดานสนทนาหรือำฟอำรั่ม  

(Forum) อำาจมีการตำั้งคำถามจากผู้เรียนโดยจะมีการโหวตำ คำถาม

ที่มีความสำคัญอำันดับตำ้น ๆ ผู้สอำนและผู้เรียนจะเข้ามาตำอำบคำถาม

เพื่อำให้มีส่วนร่วมในการเรียน

 4) การรับเอำกสารหนังสือำรับรอำง (Certificate) เมื่อำผ่าน

การทดสอำบหรือำเรียนจบรายวิชา  

 อำงค์ประกอำบท่ี 4 ผลประโยชน์ท่ีได้ (Outcome) เมื่อำ 

กำลงัคนเกดิการพฒันาศกัยภาพแลว้นำความรู ้ความสามารถ ทกัษะ

และเจตำคติำ ไปปฏิบัตำิงาน การปฏิบัตำิงานนอำกจากจะประเมิน

ศักยภาพขอำงกำลังคนแล้วจำเป็นตำ้อำงประเมินสื่อำหรือำรายวิชา 

ในระบบ MOOCs ซึง่การประเมนิ ประกอำบด้วย การประเมนิการจดั 

การเรียนการสอำนการประเมินหลักสูตำร และการประเมินระบบ  

ถือำเป็นอำงค์ประกอำบสำคัญขอำงการพัฒนาระบบการจัดการเรียน 

การสอำนแบบเปดิในดา้นการวเิคราะหจ์ดุบกพรอ่ำงและพฒันาระบบ

ใหเ้หมาะสมสอำดคล้อำงกับ ดรากอำน  แกสเซวี, ไวโทเมอำ  โคแวนโนวี, 

เซอำโค  โจคซิโมวิช และจอำร์จ  ไซเมอำส์ (Dragan Gaševi , Vitomir 

Kovanovi, Srecko Joksimovic, and George Siemens, 2014) 

ได้ทำวิจัยเรื่อำง Where is Research on Massive Open Online 

Courses Headed? A Data Analysis of the MOOC Research 

Initiative มวีตัำถปุระสงค์การวิจยั เพือ่ำศึกษาปัจจยัทีมี่ความเกีย่วข้อำง

กับความสำเร็จขอำงข้อำเสนอำท่ีจะได้รับการยอำมรับสำหรับการระดม

ทุนใน MRI โดยเป็นการศึกษาเชิงสำรวจชุดรูปแบบในการวิจัย 

MOOCs เกิดขึ้นในข้อำเสนอำ MRI พบว่า ชุดรูปแบบที่อำาจเป็นกรอำบ

ขอำงการวิจัยในอำนาคตำขอำง MOOCs มีดังตำ่อำไปนี้  1) การมีส่วนร่วม

ขอำงผู้เรียนและความสำเร็จในการเรียนรู้ 2) การอำอำกแบบและ 

การพัฒนารายวิชา MOOCs 3) การควบคุมตำนเอำงในการเรียนรู้ 

และการเรียนรู้ทางสังคม 4) การวิเคราะห์เครือำข่ายทางสังคมและ

การเรียนรู้ผ่านเครือำข่ายและ 5) การสร้างแรงจูงใจ ทัศนคตำิและ 

ความสำเร็จ  

 อำงค์ประกอำบที่ 5 ผลป้อำนกลับ (Feedback) เมื่อำผู้เรียน

ลงทะเบยีนเรยีน เขา้เรยีนจนสำเรจ็ตำามเกณฑ ์และใชค้วามรู ้ทกัษะ

และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานแล้ว จำเป็นตำ้อำงนำผลการ

ดำเนนิงานทัง้หมดมาตำรวจสอำบความสอำดคลอ้ำงระหว่างสิง่ทีเ่กดิขึน้

กับสิ่งที่ควรจะเป็น กล่าวคือำ ผลป้อำนกลับได้การนำเอำาผลลัพธ์จาก

การดำเนินการจัดการเรียนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) สำหรับ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก ท่ีจะประเมินน้ันมาพิจารณาว่า 

มีข้อำบกพร่อำงอำะไรบ้าง เพื่อำจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถ

ทำงานได้อำย่างมีประสิทธภิาพ สอำดคล้อำงกับแนวคิดการเรยีนการสอำน 

แบบอำีเลิร์นน่ิงขอำงฐาปนีย์  ธรรมเมธา (2557) สามารถแบ่ง 

อำงคป์ระกอำบส�าคญัทีต่ำอ้ำงค�านงึถงึเป็น 6 อำงคป์ระกอำบ คอืำ 1) เนือ้ำหา

และส่ือำการเรียน 2) ระบบการน�าส่งสารสนเทศและการสื่อำสาร  

3) ระบบการสื่อำสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน 4) ระบบการวัด

และการประเมนิผล 5) ระบบสนบัสนนุการเรยีน และ 6) ผูส้อำนและ

ผู้เรียน นอำกจากนี้สอำดคล้อำงกับแนวคิดการจัดการศึกษาอำอำนไลน์

ระบบเปิดแบบ MOOCs ขอำงอำุดมศึกษาไทย 5 อำงค์ประกอำบหลัก  

ขอำงณฐภัทร  ตำิณเวส (2559) โดยให้น้ำหนักด้านการประเมิน 

(Course  Evaluation) ประกอำบด้วย 2 อำงค์ประกอำบย่อำย คือำ  

1) การประเมินความพึงพอำใจ 2) การประเมินคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อำให้

ได้สารสนเทศสำหรับการพัฒนาดำเนินการจัดการเรียนการสอำน 

แบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตำ่อำไป

กิตติกรรมประกาศ์
 ผู้วิจัยขอำขอำบคุณคณะศึกษาศาสตำร์ กอำงบริหารงานวิจัย

และนวตัำกรรม มหาวทิยาลยับรูพา และกอำงทนุสง่เสรมิวทิยาศาสตำร์ 

วิจัยและนวัตำกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ปรากฏชื่อำในงานวิจัยนี้ 

ที่ได้กรุณาและให้ความอำนุเคราะห์ในการตำรวจสอำบความเที่ยงตำรง

ขอำงแบบสอำบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาวะความต้ำอำงการการจัด 

การเรียนการสอำนแบบเปิด (MOOCs) สำหรับระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตำะวันอำอำก และขอำขอำบพระคุณคณะผู้ประกอำบการ อำาจารย ์

ผู้ผลิตำรายวิชา MOOC และกำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตำะวันอำอำกทุกท่าน ที่อำนุเคราะห์ให้ข้อำมูลที่เป็นประโยชน ์

ตำ่อำการทำวิจัยในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อำเสนอำแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ผลการวิจัยทำให้ทราบว่ารูปแบบการจัด 

การศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

ประกอำบด้วย 4 อำงค์ประกอำบหลัก คือำ 1. ปัจจัยนำเข้า (Input)  

2. กระบวนการ (Process) 3. ผลลัพธ์ (Output) 4. ผลประโยชน์

ที่ได้ (Outcome) ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อำงควรให้น้ำหนักอำงค์ประกอำบ

กระบวนการ (Process) ด้านการบริหารจัดการเนื่อำงจากมีความ

สำคัญในการสนับสนุนและผลักดันกระบวนการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

  1.2 ควรพัฒนาอำาจารย์เพื่อำเตำรียมความพร้อำม 

ในการสอำนอำอำนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชน

  1.3 ข้อำควรระวังเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ การเสริมแรง

และการตำอำบคำถามสำหรับผู้สอำนและผู้เรียนกลุ่มใหญ่



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

ดำรััส  อ่่อ่นเฉวีียง, ดวีงพรั  ธรัรัมะ, ศรัินนา  ศิรัิมาตย์

185วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

 2. ข้อำเสนอำแนะในการวิจัยครั้งตำ่อำไป 

  2.1 ควรวจิยัเพือ่ำพฒันารายวชิาในระบบการจดัการ

ศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก  

  2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ (Learning  

Outcome) ขอำงผูเ้รยีนทีส่ำเรจ็หลกัสตูำรในรายวชิาระบบการจดัการ

ศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

  2.3 ควรวจิยัการผสมผสานระหวา่งการจดัการเรยีน

การสอำนปกตำ ิและระบบการจดัการศกึษาอำอำนไลนร์ะบบเปดิสำหรบั

กำลังคนระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก  

  2.4 ควรวิจัยเพื่อำพัฒนาแบบวัด และวิธีการวัดผล

การเรยีนรูส้ำหรับระบบการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

  2.5 ควรวิจัยเพื่อำศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จขอำง

การเรยีนอำอำนไลน์ขอำงผูเ้รยีน ทีล่งทะเบียนเรยีนในระบบการจัดการ

ศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก 

  2.6  ควรวิจัยเพื่อำศึกษาการสร้างภาคีเครือำข่าย  

(Partner) ด้านการจัดการศึกษาอำอำนไลน์ระบบเปิดสำหรับระเบียง

เศรษฐกิจภาคตำะวันอำอำก
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บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัำถปุระสงคเ์พือ่ำจดัทำแบบจำลอำง 3 มติำ ิและภาพถา่ย 360 อำงศา ขอำงแหลง่ศลิปวฒันธรรมในเขตำตำำบลเวยีงเชยีงแสน 

อำำเภอำเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมถึงการเผยแพร่ข้อำมูลขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมผ่านทางเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือำ AR  

(Augmented Reality Technology) และแอำปพลิเคชัน Google Street View โดยทำประเมินและคัดเลือำกพื้นที่แหล่งศิลปวัฒนธรรม 

ที่มีความสำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดมุงเมือำง วัดอำาทิตำ้นแก้ว วัดมหาโพธิ์ วัดมหาธาตุำ และ 

วัดเชตำวัน จากนั้นดำเนินการสำรวจรังวัดระยะความกว้าง ความยาว ความสูง และตำำแหน่งพิกัดขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อำนำมาสร้าง

เป็นแบบจำลอำง 3 มิตำิ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2021 รวมถึงการสร้างภาพสันนิษฐานรูปทรงขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ชำรุด 

ทรุดโทรมโดยอำ้างอำิงจากข้อำมูลที่ได้จากงานภาคสนามและเอำกสารตำ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อำง โดยในส่วนขอำงการจัดทำภาพถ่ายภาพ 360 อำงศา 

ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมทั้ง 5 แห่ง เป็นการจัดทำโดยการใช้กล้อำงจากสมาร์ทโฟนผ่านแอำปพลิเคชัน Google Street View และจัดทำ

แอำปพลิเคชันเพื่อำนำเสนอำข้อำมูลขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)

 จากการศึกษาพบว่า แบบจำลอำง 3 มิตำิขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมสามารถแสดงและปรับทิศทางการชมได้ตำามความต้ำอำงการ 

และแบบจำลอำง 3 มิตำิ มีความถูกตำ้อำงตำามมาตำราส่วนที่ได้กำหนดไว้ ในส่วนขอำงการแสดงภาพถ่าย 360 อำงศา ผู้ใช้งานสามารถปรับมุมมอำง

ขอำงการชมภาพได้แบบรอำบทิศทางเสมือำนการมอำงจากสถานที่จริงขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมทั้ง 5 แห่ง ส่วนแอำปพลิเคชันท่ีจัดทำขึ้นเพื่อำ

แสดงข้อำมูลแบบจำลอำง 3 มิตำิ ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) และภาพถ่าย 360 อำงศา นั้น ผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดแอำปพลิเคชัน “WeAR” เพื่อำนำไปตำิดตำั้งบนสมาร์ทโฟนได้จาก https://social.crru.ac.th/research/wear.apk  

ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการท่อำงเท่ียว รวมถึงการศึกษาประวัตำิศาสตำร์และความเป็นมาขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมในเขตำตำำบล 

เวียงเชียงแสน อำำเภอำเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คำสำคัญ : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, แบบจำลอำง 3 มิตำิ, แหล่งศิลปวัฒนธรรม
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Abstract
 This research aimed to create a three-dimensional model and 360º photographs of art and cultural sites in 

Wiang Chiang Saen Sub-district, Chiang Saen District, Chiang Rai Province including disseminating information about 

art and cultural sites through augmented reality technology (AR) and the Google Street View application by assessing 

and selecting areas of art and culture that are important from the stakeholders in the study area at 5 sites, namely 

Wat Mung Muang, Wat Ati Ton Kaew, Wat Maha Pho, Wat Mahathat and Wat Chetawan. Then the researcher  

conducted surveys to measure width, length, height and collect coordinates of cultural sites to be used in 3D  

modeling with SketchUp Pro 2021 including assuming the shape of damaged cultural sites based on data obtained 

from surveys and related documents. As for creating 360º photographs of the 5 sites, it was done by using a camera 

from a mobile phone through the Google Street View application and creating an application to present information 

of art and culture sites through augmented reality technology.

 The study found that 3D models of cultural sites could be displayed and adjusted according to the  

viewing direction and the 3D model was accurate to the defined scale. As for the 360º photographs, users could 

adjust the perspective of viewing images in a surround way, as if looking from the real place of the 5 sites.  

The application designed to display 3D models of cultural sites through augmented reality technology and 360º 

photographs, interested parties can download the “WeAR” application to install on the smartphone from https://

social.crru.ac.th/research/wear.apk which can be used in travel planning including studying the history and origins of 

art and cultural resources in Wiang Chiang Saen Sub-district, Chiang Saen District, Chiang Rai Province.

Keywords : Geo-Informatics Technology, 3D model, Art and Culture sites 
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บทน�า
 จังหวดัเชยีงรายถอืำเป็นจงัหวดั 1 ใน 10 ทีไ่ด้รบัการประกาศ 

เป็นเขตำเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงอำยู่ในระยะการพัฒนาในช่วงที่ 2 โดยมี

วตัำถปุระสงค์เพือ่ำเชือ่ำมโยงกับอำาเซยีนและพัฒนาพืน้ทีเ่มือำงชายแดน 

ซึ่งครอำบคลุมพื้นที่ที่ติำดแนวชายแดนใน 3 อำำเภอำ ได้แก่ อำำเภอำ

แม่สาย อำำเภอำเชียงแสน และอำำเภอำเชียงขอำง พื้นที่รวม 916.2 

ตำารางกิโลเมตำร โดยมุ่งเน้นเพื่อำการเป็นศูนย์กลางทางการค้า  

การท่อำงเที่ยว และโลจิสตำิกส์ พื้นท่ีดังกล่าวนอำกจากจะมีบทบาท 

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาตำัง้แต่ำในอำดตีำกาลแล้วยงัมบีทบาท

ความสัมพันธ์ระหว่างเมือำงกันอีำกด้วย ซึ่งแสดงถึงการขนส่งสินค้า

ระหว่างเชียงแสนไปยังเชียงขอำงและแม่สายด้วยเรือำโดยล่อำงไปตำาม

ลำน้ำโขง เพือ่ำกระจายสินค้าทีข่นส่งมาจากเชยีงราย แสดงให้เห็นว่า

ในอำดีตำพื้นที่บริเวณน้ีมีชุมชนและการตำั้งถ่ินฐานอำยู่อำาศัยมาเป็น

ระยะเวลานาน (เพ็ชรสวัสดิ์  กันคำ และคณะ, 2561) โดยปรากฏ

ร่อำงรอำยขอำงหลักฐานที่เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมอำยู่ทั่วไปในพื้นที ่

อำายุขอำงแหล่งโบราณสถานจะอำยู่ในช่วงระหว่างพุทธศตำวรรษ 

ที่ 19-22 ทำให้ทราบว่าในเขตำตำำบลเวียง อำำเภอำเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย ได้เริ่มก่อำตำั้งเป็นชุมชนในบริเวณสบคำ หรือำเชียงแสนน้อำย 

ตำ่อำมาจึงย้ายมาสร้างเมือำงโดยเริ่มจากกำแพงเมือำงและวัดสำคัญ 

ในบริเวณแกนกลางขอำงเมือำง และชุมชนเริ่มมีการขยายตัำว แหล่ง

ศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในเวียงเชียงแสนน้ันจึงมีความสำคัญ 

อำย่างยิ่งโดยเฉพาะการถือำเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่จะช่วยเพิ่ม

มูลค่าทางความรู้ การท่อำงเที่ยว และการพัฒนาท้อำงถิ่น อำาจกล่าว

ได้ว่า อำัตำลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมในเขตำตำำบลเวียงเชียงแสนเป็น

ลักษณะพื้นที่ทางประวัตำิศาสตำร์ เช่น คูเมือำง กำแพงเมือำง วัด เจดีย์ 

วิหาร ประตำิมากรรม หรือำงานปูนปั�น เป็นตำ้น (ธนิก  ชาญเลิศฤทธิ์, 

2554) ซึ่งเป็นจุดเด่นที่จะสามารถดึงดูดนักท่อำงเที่ยวให้มาเที่ยวชม

เพิ่มมากขึ้นนอำกเหนือำจากการท่อำงเท่ียวตำามแหล่งธรรมชาติำ โดย

อำงค์กรปกครอำงส่วนท้อำงถ่ินสามารถนำเอำาข้อำได้เปรียบในด้าน

ทรัพยากรท้อำงถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ

ประเพณีขอำงพืน้ทีม่าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการท่อำงเทีย่วภายใน

ท้อำงถิ่นให้เกิดเป็นรายได้ให้แก่ประชาชนได้ (นนท์ลฉัตำร  วีรานุวัตำตำิ์ 

และเกศรา  สุกเพชร, 2560) แตำ่ในความเป็นจริงปัจจุบันแหล่ง 

ศลิปวฒันธรรมเหล่านีท้รดุโทรมไปตำามกาลเวลา ทำให้ยากทีจ่ะเข้าถงึ 

เขา้ใจ และรับรู้ถงึคณุคา่ความงามดงัเชน่ในอำดีตำทีเ่คยเปน็มา รวมถึง

ยังขาดมาตำรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อำการอำนุรักษ์และพัฒนา การพัฒนาท้ังจากทางภาครัฐและ 

ภาคเอำกชนในบางพ้ืนทียั่งคงส่งผลเสียและยังเป็นการทำลายลักษณะ 

กายภาพดั้งเดิมอำย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือำขาดความรู้ความเข้าใจ 

เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างสาธารณะ การทำลายพื้นที่

ป�าสาธารณะ ตำลอำดจนการขยายตำัวขอำงย่านพาณิชยกรรม (วิภา  

พันธวงค์ และประสิทธิ์  สว่างศรี, 2563)

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการ 

นำเสนอำข้อำมูลขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้าน

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เช่น การแสดงตำำแหน่งที่ตำั้ง การค้นหา 

เส้นทางการเข้าถึง การแสดงข้อำมูลภาพถ่ายดาวเทียม และการ 

นำเสนอำขอ้ำมลูภาพถา่ย 360 อำงศา ขอำงแหลง่ศลิปวฒันธรรม เปน็ตำน้ 

เทคโนโลยีด้านการอำอำกแบบอำาคาร 3 มิตำิ ที่ถูกนำมาใช้งานร่วมกับ

หลักฐานทางโบราณคดี ภาพถ่ายเก่า หรือำร่อำงรอำยที่ยังคงหลงเหลือำ

อำยู่ในปัจจุบัน มาสร้างเป็นภาพสันนิษฐานซึ่งเป็นรูปจำลอำง 

ขอำงโบราณสถานที่คาดว่าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ขอำงโบราณสถาน

เหล่านั้น รวมถึงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือำ AR  

(Augmented Reality Technology) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่

ผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือำน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรูปแบบดิจิทัล  

3 มิตำิ ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยการผสานโลกจริงเข้ากับ

โลกเสมือำนในการนำเสนอำข้อำมูลแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ไม่สามารถ

แสดงไดใ้นสถานทีจ่รงิ หรอืำขอ้ำจำกดัการเขา้ถงึสถานที ่ทำใหส้ามารถ

ดูเข้าใจง่าย ชัดเจน และผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่

หลากหลาย

 งานวิจัยนี้จึงได้นำเทคนิคและวิธีการทางภูมิสารสนเทศ 

มาใชใ้นการจดัทำฐานขอ้ำมลูแหลง่ศลิปวฒันธรรมและนำเสนอำขอ้ำมลู

ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบสื่อำมัลติำมี เ ดียทางด้าน 

ภมูสิารสนเทศ แบบจำลอำงภาพสันนษิฐานขอำงแหลง่ศลิปวฒันธรรม 

3 มิตำิ โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2021 ภาพถ่าย 360 อำงศา

ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมโดยใช้โปรแกรม Google Street View 

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เพ่ือำสร้าง 

ความดึงดูด น่าสนใจ และมุมมอำงเพิ่มเตำิมขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม

จากส่ือำมัลตำิมีเดียที่ได้จัดทำขึ้น โดยบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถ 

เข้าถึงและสืบค้นข้อำมูลตำ่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ประวัตำิศาสตำร์ 

นอำกจากนี้นักท่อำงเที่ยวยังสามารถนำข้อำมูลไปใช้ในการวางแผน 

การท่อำงเที่ยวได้ 

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อำจัดทำแบบจำลอำง 3 มิตำิ และภาพถ่าย 360 อำงศา 

ขอำงแหลง่ศลิปวฒันธรรมในเขตำตำำบลเวยีงเชยีงแสน อำำเภอำเชยีงแสน 

จังหวัดเชียงราย

 2. เพือ่ำจดัทำและเผยแพรข่อ้ำมูลขอำงแหลง่ศลิปวฒันธรรม

ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือำ AR (Augmented Reality 

Technology)   

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอำบเขตำด้านเนื้อำหา

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้นข้อำมูล 

จากการสัมภาษณ์และคำบอำกเล่าขอำงคนในชุมชนเกี่ยวกับแหล่ง
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ศลิปวฒันธรรมและภมูทิศันโ์ดยรอำบทีอ่ำยูใ่นเขตำตำำบลเวยีงเชยีงแสน 

ประกอำบกบัหลกัฐานทางโบราณคด ีหลกัฐานจากเอำกสาร และขอ้ำมลู

เชิงพื้นที่ รวมถึงการนำเทคนิคและวิธีการทางภูมิสารสนเทศ  

ซึ่งประกอำบไปด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตำร์ (Geographic  

Information System: GIS) การสำรวจระยะไกล (Remote  

Sensing: RS) และระบบกำหนดตำำแหน่งบนโลก (Global  

Positioning System: GPS) มาใช้ในการจัดทำฐานข้อำมูล 

แหล่งศิลปวัฒนธรรมและเสนอำข้อำมูลขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม 

ในรูปแบบสื่อำมัลติำมีเดีย ซ่ึงประกอำบไปด้วยแบบจำลอำงภาพ

สันนิษฐานในลักษณะขอำงรูปจำลอำงท่ีคาดว่าจะเป็นรูปแบบที่

สมบูรณ์ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro 

2021 ภาพถ่ายขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมแบบ 360 อำงศา โดยใช ้

แอำพลิเคชั่น Google Street View รวมถึงการใช้เทคโนโลยี 

ความเป็นจริงเสริม หรือำ AR (Augmented Reality Technology) 

ในการสร้างข้อำมูลขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม

 2. ขอำบเขตำด้านสถานที่ศึกษา

 แหล่งศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ตำำบลเวียงเชียงแสน อำำเภอำ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 3. ขอำบเขตำด้านประชากร

 แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ เป็นแหล่งโบราณสถานและ

อำาณาเขตำโดยรอำบทีมี่การบนัทกึข้อำมูลโดยกรมศลิปากร และคดัเลอืำก 

แหลง่โบราณสถาน จำนวน 5 แหง่ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจากหนว่ยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ำง จำนวน 3 หนว่ยงาน ได้แก ่สำนกัศลิปากรที ่7 (เชยีงใหม)่ 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตำ ิเชยีงแสน และเทศบาลตำำบลเวยีงเชยีงแสน 

ช่วยประเมินและคัดเลือำกให้เหมาะสมตำามเกณฑ์ที่กำหนด คือำ  

1) เป็นโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือำร่อำงรอำยเพียงพอำที่จะนำไป

สรา้งเป็นภาพสันนิษฐานจากส่วนทีช่ำรุดไปให้เปน็ภาพทีส่มบูรณ์ได้ 

2) มีหลักฐานปรากฏในเอำกสารประวัตำิศาสตำร์รวมถึงมีเรื่อำงเล่าหรือำ

ตำำนานเกีย่วกบัโบราณสถานนัน้ ๆ  3) ภายในเขตำโบราณสถานมพีืน้ที่

และอำงค์ประกอำบขอำงสิ่งก่อำสร้างโดยรอำบที่น่าสนใจ และ 4) เป็น

โบราณสถานทีม่คีวามสำคญัต่ำอำคนในชมุชนและควรได้รบัการส่งเสรมิ 

การท่อำงเที่ยว

วิธีดำเนินการวิจัย
 1. รวบรวมเอำกสาร หลักฐาน และข้อำมูลที่เกี่ยวข้อำง 

ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ีตำำบลเวียงเชียงแสน อำำเภอำ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมถึงข้อำมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ

คำบอำกเล่าขอำงคนในพื้นที่ศึกษา 

 2. สำรวจข้อำมูลภาคสนามเพือ่ำจัดทำเป็นแผนทีแ่ละฐาน

ข้อำมูลขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อำใช้ในการประกอำบการคัดเลือำก

แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่จะนำมาใช้ในการศึกษา

 3. คัดเลือำกแหล่งศิลปวัฒนธรรมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 

ช่วยประเมินและคัดเลือำกให้เหมาะสมตำามเกณฑ์ที่กำหนด

 4. ดำเนินการรัง วัดแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับ 

การคัดเลอืำก ซึง่ประกอำบดว้ยแหลง่โบราณสถานจำนวน 5 แหง่ โดย

ใชเ้ทปวัดระยะและกล้อำงวดัระยะด้วยเลเซอำร์ในการหาค่าระยะและ

ความสูงขอำงวัตำถุ การเก็บค่าพิกัดตำำแหน่งโดยใช้ เครื่อำงรับสัญญาน 

GPS จากนัน้นำข้อำมลูทีไ่ด้จากการสำรวจภาคสนามมาใชใ้นการรา่ง

แบบจำลอำง 3 มิตำิ ขอำงแหล่งโบราณสถานโดยใช้โปรแกรม  

SketchUp Pro 2021 และใช้ค่าพิกัดตำำแหน่งร่วมกับฟังก์ชัน 

Geo-location ในการนำเข้าข้อำมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้เป็น

แผนทีฐ่านและการอ้ำางอิำงเชงิตำำแหน่ง การอ้ำางอิำงลักษณะความกว้าง 

ความยาว และความสงูจากข้อำมลูทีไ่ดจ้ากการสำรวจภาคสนาม และ

เตำิมเตำ็มแบบจำลอำง 3 มิตำิขอำงแหล่งโบราณสถานให้มีความสมบูรณ์ 

โดยการสนันษิฐานบรเิวณชำรดุขอำงแหลง่โบราณสถานจากเอำกสาร

หลักฐานทางโบราณคดี ภาพถ่ายเก่า ภาพลายเส้น หรือำข้อำมูลอำื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อำง จากนั้นทำการตำรวจสอำบความถูกตำ้อำง

 5. จัดทำภาพถ่าย 360 อำงศา โดยใช้สมาร์ทโฟนในการ

ถ่ายภาพผ่านแอำปพลิเคชัน Google Street View และทำการ

อำัพโหลดไฟล์ภาพลง Google Account และเผยแพร่บน

แอำปพลิเคชัน Google Maps

 6. สร้างแอำปพลิเคชั่นภายใตำ้ชื่อำ “WeAR” โดยใช้

โปรแกรม Unity ร่วมกับโปรแกรม Vuforia เพื่อำนำเสนอำข้อำมูล 

แหล่งโบราณสถาน 3 มิตำิบนเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)  

และสามารถเชื่อำมโยงข้อำมูลไปยังภาพ 360 อำงศา ขอำงแหล่ง 

โบราณสถานได้ 

 7. นำแอำพพลเิคชัน่ไปเผยแพรใ่หส้ามารถดาวนโ์หลดและ

ตำิดตำั้งบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัตำิการ Android ผ่านช่อำงทาง 

https://social.crru.ac.th/research/wear.apk 

สรุปผลการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ำง “การประยกุตำเ์ทคโนโลยภีมูสิารสนเทศเพือ่ำ

การสร้างภาพสันนิษฐานขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมในเขตำตำำบล 

เวียงเชียงแสน อำำเภอำเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” มีวัตำถุประสงค์

เพื่อำ 1) เพื่อำจัดทำแบบจำลอำง 3 มิตำิ และภาพถ่าย 360 อำงศา  

ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม และ 2) เพื่อำจัดทำและเผยแพร่ข้อำมูล 

ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR 

Technology) เพื่อำเป็นการสร้างความเข้าใจและตำระหนักในคุณค่า

ขอำงศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนเพื่อำให้เกิดความซาบซึ้งและเห็น

ความสำคัญขอำงการอำนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา

 การเลือำกกลุ่มตำัวอำย่างโบราณสถานโดยให้ผู้เช่ียวชาญ 

ช่วยประเมินและคัดเลือำกให้เหมาะสมตำามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่  

1) เปน็โบราณสถานทีย่ังคงหลงเหลือำรอ่ำงรอำยเพยีงพอำทีจ่ะนำไปทำ
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ภาพจำลอำงได้ เช่น เจดีย์ท่ียังคงเหลือำส่วนฐานและส่วนอำงค์ระฆัง  

2) มีหลักฐานปรากฏในเอำกสารประวัตำิศาสตำร์รวมถึงมีเรื่อำงเล่า 

หรือำตำำนานเกี่ยวกับโบราณสถานนั้น ๆ 3) ภายในเขตำโบราณสถาน

มีพื้นที่และอำงค์ประกอำบขอำงสิ่งก่อำสร้างโดยรอำบที่น่าสนใจ และ  

4) เป็นโบราณสถานท่ีมีความสำคัญตำ่อำคนในชุมชนและควรได้รับ

การส่งเสริมการท่อำงเที่ยว โดยได้กลุ่มตำัวอำย่าง จำนวน 5 วัด ได้แก่ 

วัดมุงเมือำง วัดอำาทิตำ้นแก้ว วัดมหาโพธิ์ วัดมหาธาตำุ และวัดเชตำวัน 

โดยจัดทำเป็นภาพสันนิษฐาน จำนวน 6 ภาพ (วัดอำาทิตำ้นแก้วมี  

2 ภาพ คอืำ เจดียอ์ำงค์ในและอำงค์นอำก) ซึง่การได้มาซึง่ภาพจำลอำงนัน้

ตำอ้ำงวเิคราะหจ์ากประวตัำกิารสรา้ง รายงานการขดุคน้ทางโบราณคดี 

รูปแบบทางศิลปะ และเชื่อำมโยงกับเจดีย์ในเขตำเมือำงเชียงแสนที่มี

ระยะเวลาในการสร้างใกล้เคยีงกัน ซึง่แสดงให้เหน็วา่เจดียท์ีเ่ลือำกมา

เป็นกลุ่มตำัวอำย่างเพื่อำจัดทำภาพจำลอำงแบบ 3 มิตำิ เป็นการแสดง

ภาพรูปทรงขอำงเจดีย์ที่หลากหลายที่ปรากฏในเมือำงเชียงแสน 

ประกอำบด้วย เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา เจดีย์ทรงปราสาท เจดีย์

ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และมณฑป โดยภาพแบบจำลอำงเจดีย์ท่ีปรากฏ

เป็นการวาดภาพลายเส้นจากเจดย์ีทีห่ลงเหลอืำอำยูพ่ร้อำมกบัตำรวจสอำบ 

เอำกสารทีเ่ป็นลายเส้นเดิม และสันนษิฐานส่วนทีช่ำรุดไปให้เปน็ภาพ

ทีส่มบูรณ ์แล้วจงึนำมาจดัทำเปน็ภาพจำลอำง 3 มติำ ิขอำงแหล่งโบราณ

สถานผา่นโปรแกรม SketchUp Pro 2021 โดยอ้ำางอำงิความถกูต้ำอำง

ขอำงขอ้ำมูลเชงิพืน้ทีจ่ากคา่พกิดัตำำแหนง่และขอ้ำมูลภาพถา่ยดาวเทยีม 

รวมถึงอำ้างอำิงความกว้าง ความยาว และสูงขอำงวัตำถุจากข้อำมูลที่ได้

จากการรังวัดภาคสนาม โดยจะนำแบบจำลอำง 3 มิตำิ เหล่านี้ไป 

แสดงผลร่วมกับเทคโนโลยี AR  

ภาพที่	1 วัดอำาทิตำ้นแก้วในปัจจุบัน (ซ้าย) ภาพลายเส้น (กลาง) และแบบจำลอำงภาพสันนิษฐาน 3 มิตำิ (ขวา)

 

   
 

ภาพที่ 1 วัดอาทิตนแกวในปจจุบัน (ซาย) ภาพลายเสน (กลาง) และแบบจําลองภาพสันนิษฐาน 3 มติิ (ขวา) 
การจัดทําภาพถาย 360 องศา ของแหลงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนภาพถายที่ทําใหสามารถหมุนดูบรรยากาศของ

แหลงศิลปวัฒนธรรมไดในมุมมอง 360 องศา เสมือนหนึ่งเขาไปอยูในสถานที่จริง การสรางภาพถาย 360 องศา ของแหลง
โบราณสถานโดยใชสมารทโฟนผานแอฟลิเคชัน Google Street View จะมีเครื่องมือในการสรางภาพ 360 องศา อยู 3 
รูปแบบ ไดแก 1) การสรางภาพโดยใชกลองจากสมารทโฟนโดยตรง 2) การสรางภาพดวยกลอง 360 องศา ซึ่งจะตองมี
การตั้งคาและเชื่อมตอสมารทโฟนกับกลอง 360 องศาอยูตลอดเวลาขณะถายภาพ และ 3) นําเขาภาพ 360 องศา โดย
ภาพท่ีนําเขาจะตองมีความละเอียดอยางนอย 7.5 เมกะพิกเซล (MP) สัดสวนภาพ 2:1 และมีขนาดไมเกิน 75 เมกะไบต 
โดยในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกใชรูปแบบที่ 1 การสรางภาพ โดยใชกลองจากสมารทโฟนยี่หอ OPPO รุน R9s ซึ่งเปน
ลักษณะของการถายรูปเปนชุดตอเนื่อง โดยเวนระยะภาพถายประมาณ 5 เมตร ระบบจะทําการตอภาพมุมมอง 360 
องศาเขาดวยกัน พรอมทั้งเก็บคาพิกัดภูมิศาสตรของสถานที่ถายภาพ และจากนั้นจะบันทึกไวในแถบ "โปรไฟล" ที่อยูบน
แอฟลิเคชัน ซึ่งเมื่อทําการเผยแพรเปนสาธารณะแลว ผูใชงานจะสามารถมองเห็นภาพ 360 องศา เมื่อเขาไปใชงาน   
แอฟลิเคชัน Google Maps จากการคนหาสถานที่หรือการใชงานในบริเวณที่ใกลเคียงกับตําแหนงบันทึกภาพ ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพถาย 360 องศา ที่สามารถเขาถึงผาน Google Map  
 

 ในสวนของการจัดทําฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีออนไลนในรูปแบบของสื่อสาธารณะ เปนการนําเสนอขอมูล
แบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวฒันธรรมผานเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวางโลกของความจริง (Real World) 

 การจัดทำภาพถ่าย 360 อำงศา ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม 

ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ทำให้สามารถหมุนดูบรรยากาศขอำงแหล่ง 

ศลิปวฒันธรรมได้ในมมุมอำง 360 อำงศา เสมือำนหนึง่เข้าไปอำยูใ่นสถานที่ 

จริง การสร้างภาพถ่าย 360 อำงศา ขอำงแหล่งโบราณสถานโดยใช้

สมาร์ทโฟนผ่านแอำปพลิเคชัน Google Street View จะมีเครื่อำงมือำ

ในการสร้างภาพ 360 อำงศา อำยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสร้างภาพ

โดยใชก้ลอ้ำงจากสมารท์โฟนโดยตำรง 2) การสรา้งภาพดว้ยกลอ้ำง 360 

อำงศา ซึ่งจะตำ้อำงมีการตำั้งค่าและเช่ือำมตำ่อำสมาร์ทโฟนกับกล้อำง 360 

อำงศาอำยู่ตำลอำดเวลาขณะถ่ายภาพ และ 3) นำเข้าภาพ 360 อำงศา 

โดยภาพที่นำเข้าจะตำ้อำงมีความละเอำียดอำย่างน้อำย 7.5 เมกะพิกเซล 

(MP) สัดส่วนภาพ 2:1 และมีขนาดไม่เกิน 75 เมกะไบตำ์ โดยในการ

วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือำกใช้รูปแบบที่ 1 การสร้างภาพ โดยใช้กล้อำง

จากสมาร์ทโฟนยี่ห้อำ OPPO รุ่น R9s ซึ่งเป็นลักษณะขอำงการถ่าย

รูปเป็นชุดตำ่อำเนื่อำง โดยเว้นระยะภาพถ่ายประมาณ 5 เมตำร ระบบ

จะทำการตำอ่ำภาพมมุมอำง 360 อำงศาเขา้ดว้ยกนั พรอ้ำมทัง้เกบ็คา่พกิดั

ภูมิศาสตำร์ขอำงสถานที่ถ่ายภาพ และจากนั้นจะบันทึกไว้ในแถบ 

“โปรไฟล์” ที่อำยู่บนแอำปพลิเคชัน ซ่ึงเม่ือำทำการเผยแพร่เป็น

สาธารณะแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถมอำงเห็นภาพ 360 อำงศา เม่ือำ

เข้าไปใช้งานแอำปพลิเคชัน Google Maps จากการค้นหาสถานท่ี

หรือำการใช้งานในบริเวณที่ใกล้เคียงกับตำำแหน่งบันทึกภาพ ดังภาพ

ที่ 2
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 ในส่วนขอำงการจัดทำฐานข้อำมูลเชงิพืน้ทีอ่ำอำนไลน์ในรูปแบบ 

ขอำงสือ่ำสาธารณะ เป็นการนำเสนอำข้อำมูลแบบจำลอำงภาพสันนิษฐาน

ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่างโลก 

ขอำงความจริง (Real World) เข้ากับโลกเสมือำน (Virtual World) 

โดยใชว้ธิซีอ้ำนภาพในโลกเสมือำนไวบ้นภาพในโลกความเป็นจรงิผา่น

อำปุกรณ์สมาร์ทโฟนหรือำแท็บเล็ตำ เพือ่ำให้เห็นภาพเสมือำนอำยูใ่นสภาพ

แวดล้อำมจริง (กฤษณพงศ์, 2563) โดยเริ่มจากผู้ใช้งานต้ำอำงติำดตำั้ง

แอำปพลิเคชันที่ชื่อำ “WeAR” ซึ่งพัฒนาข้ึนมาสำหรับการใช้งานใน

การวจิยันีโ้ดยเฉพาะ โดยพฒันาจากโปรแกรม Unity และโปรแกรม 

Vuforia สามารถทำการดาวน์โหลดและติำดตำั้งบนสมาร์ทโฟนที่ใช้

ระบบปฏิบัตำิการ Android ผ่านช่อำงทาง https://social.crru.ac.

th/research/wear.apk โดยแอำปพลเิคชนั WeAR จะประกอำบดว้ย

หน้าตำ่างการทำงานอำยู่ 4 ส่วน (ภาพที่ 3) ได้แก่ 1) ส่วนขอำงการ

แสดงผล AR จะมีการแสดงแบบจำลอำงภาพสันนิษฐานขอำงแหล่ง

ศลิปวัฒนธรรม จำนวน 5 แหล่ง 6 แบบจำลอำง ซึง่เมือ่ำผูใ้ชง้านเขา้ไป

ยังเมนูนี้ แอำปพลิเคชันจะเปิดการทำงานขอำงกล้อำงอำอำปตำิคอำลโดย

อำัตำโนมัตำิ โปรแกรมจะทำการค้นหามาร์คเกอำร์ (Marker) หรือำภาพ

สัญลักษณ์ 2 มิตำิ (ภาพที่ 4 และภาพที่ 5) เมื่อำผู้ใช้สมาร์ทโฟนมอำง

ไปที่มาร์คเกอำร์และโปรแกรมสามารถตำรวจพบ โปรแกรมจะจับ

ตำำแหน่งขอำงมารค์เกอำรเ์พือ่ำประมวลผลและระบวุตัำถดุจิทิลัท่ีสมัพนัธ์

กับมาร์คเกอำร์ แล้วแสดงผลวัตำถุดิจิทัลบนมาร์คเกอำร์ในสภาพ

แวดล้อำมจริง ซึ่งจะเป็นแบบจำลอำงภาพสันนิษฐาน 3 มิตำิ ขอำงแหล่ง

ศลิปวัฒนธรรม (ภาพที ่6) โดยผู้ใชส้ามารถปฏิสัมพนัธก์บัวตัำถดุจิทิลั

หรือำเนื้อำหาดิจิทัลที่ปรากฏขึ้นได้ 2) ส่วนแสดงมุมมอำง 360 อำงศา

จะแสดงภาพถ่ายในมุมมอำง 360 อำงศา ซึ่งจะเชื่อำมโยงไปยัง

แอำปพลิเคชัน Google Maps 3) สว่นคูมื่อำผูใ้ชง้านจะเป็นสว่นท่ีแสดง

รายละเอำียดการใช้งานหน้าตำ่างการทำงานตำ่าง ๆ 4) รายละเอำียด

ขอำงผูจ้ดัทำจะแสดงถงึชือ่ำโครงการวจิยั แผนงานวจิยั และหนว่ยงาน

ที่ให้การสนับสนุน

ภาพที่	2 ภาพถ่าย 360 อำงศา ที่สามารถเข้าถึงผ่าน Google Map 

 

   
 

ภาพที่ 1 วัดอาทิตนแกวในปจจุบัน (ซาย) ภาพลายเสน (กลาง) และแบบจําลองภาพสันนิษฐาน 3 มติิ (ขวา) 
การจัดทําภาพถาย 360 องศา ของแหลงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนภาพถายที่ทําใหสามารถหมุนดูบรรยากาศของ

แหลงศิลปวัฒนธรรมไดในมุมมอง 360 องศา เสมือนหนึ่งเขาไปอยูในสถานที่จริง การสรางภาพถาย 360 องศา ของแหลง
โบราณสถานโดยใชสมารทโฟนผานแอฟลิเคชัน Google Street View จะมีเครื่องมือในการสรางภาพ 360 องศา อยู 3 
รูปแบบ ไดแก 1) การสรางภาพโดยใชกลองจากสมารทโฟนโดยตรง 2) การสรางภาพดวยกลอง 360 องศา ซึ่งจะตองมี
การตั้งคาและเชื่อมตอสมารทโฟนกับกลอง 360 องศาอยูตลอดเวลาขณะถายภาพ และ 3) นําเขาภาพ 360 องศา โดย
ภาพท่ีนําเขาจะตองมีความละเอียดอยางนอย 7.5 เมกะพิกเซล (MP) สัดสวนภาพ 2:1 และมีขนาดไมเกิน 75 เมกะไบต 
โดยในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกใชรูปแบบที่ 1 การสรางภาพ โดยใชกลองจากสมารทโฟนยี่หอ OPPO รุน R9s ซึ่งเปน
ลักษณะของการถายรูปเปนชุดตอเนื่อง โดยเวนระยะภาพถายประมาณ 5 เมตร ระบบจะทําการตอภาพมุมมอง 360 
องศาเขาดวยกัน พรอมทั้งเก็บคาพิกัดภูมิศาสตรของสถานที่ถายภาพ และจากนั้นจะบันทึกไวในแถบ "โปรไฟล" ที่อยูบน
แอฟลิเคชัน ซึ่งเมื่อทําการเผยแพรเปนสาธารณะแลว ผูใชงานจะสามารถมองเห็นภาพ 360 องศา เมื่อเขาไปใชงาน   
แอฟลิเคชัน Google Maps จากการคนหาสถานที่หรือการใชงานในบริเวณที่ใกลเคียงกับตําแหนงบันทึกภาพ ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพถาย 360 องศา ที่สามารถเขาถึงผาน Google Map  
 

 ในสวนของการจัดทําฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีออนไลนในรูปแบบของสื่อสาธารณะ เปนการนําเสนอขอมูล
แบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวฒันธรรมผานเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวางโลกของความจริง (Real World) 
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ภาพที่	3 โครงสร้างการทำงานขอำงแอำปพลิเคชัน WeAR

เขากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยใชวิธีซอนภาพในโลกเสมือนไวบนภาพในโลกความเปนจริงผานอุปกรณสมารท
โฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อใหเห็นภาพเสมือนอยูในสภาพแวดลอมจริง (กฤษณพงศ, 2563) โดยเริ่มจากผูใชงานตองติดตั้งแอป
พลิเคชันท่ีชื่อ “WeAR” ซึ่งพัฒนาขึ้นมาสําหรับการใชงานในการวิจัยนี้โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากโปรแกรม Unity และ
โปรแกรม Vuforia สามารถทําการดาวนโหลดและติดตั้งบนสมารทโฟนที่ใชระบบปฏิบัติการ Android ผานชองทาง 
https://social.crru.ac.th/research/wear.apk โดยแอพพลิเคชั่น WeAR จะประกอบดวยหนาตางการทํางานอยู 4 สวน 
(ภาพที่ 3) ไดแก 1) สวนของการแสดงผล AR จะมีการแสดงแบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวัฒนธรรม    
จํานวน 5 แหลง 6 แบบจําลอง ซึ่งเมื่อผูใชงานเขาไปยังเมนูนี้ แอปพลิเคชันจะเปดการทํางานของกลองออปติคอลโดย
อัตโนมัติ โปรแกรมจะทําการคนหามารคเกอร (Marker) หรือภาพสัญลักษณ 2 มิติ (ภาพที่ 4 และภาพที่ 5) เมื่อผูใช
สมารทโฟนมองไปที่มารคเกอรและโปรแกรมสามารถตรวจพบ โปรแกรมจะจับตําแหนงของมารคเกอรเพื่อประมวลผล
และระบุวัตถุดิจิทัลที่สัมพันธกับมารคเกอร แลวแสดงผลวัตถุดิจิทัลบนมารคเกอรในสภาพแวดลอมจริง ซึ่งจะเปน
แบบจําลองภาพสันนิษฐาน 3 มิติ ของแหลงศิลปวัฒนธรรม (ภาพที่ 6) โดยผูใชสามารถปฏิสัมพันธกับวัตถุดิจิทัลหรือ
เนื้อหาดิจิทัลที่ปรากฏขึ้นได 2) สวนแสดงมุมมอง 360 องศาจะแสดงภาพถายในมุมมอง 360 องศา ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยัง
แอปพลิเคชัน Google Maps 3) สวนคูมือผูใชงานจะเปนสวนที่แสดงรายละเอียดการใชงานหนาตางการทํางานตาง ๆ  
4) รายละเอียดของผูจัดทําจะแสดงถึงช่ือโครงการวิจัย แผนงานวิจัย และหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสรางการทํางานของแอปพลิเคชัน WeAR 

 
 

   
 

เขากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยใชวิธีซอนภาพในโลกเสมือนไวบนภาพในโลกความเปนจริงผานอุปกรณสมารท
โฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อใหเห็นภาพเสมือนอยูในสภาพแวดลอมจริง (กฤษณพงศ, 2563) โดยเริ่มจากผูใชงานตองติดตั้งแอป
พลิเคชันท่ีชื่อ “WeAR” ซึ่งพัฒนาขึ้นมาสําหรับการใชงานในการวิจัยนี้โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากโปรแกรม Unity และ
โปรแกรม Vuforia สามารถทําการดาวนโหลดและติดตั้งบนสมารทโฟนที่ใชระบบปฏิบัติการ Android ผานชองทาง 
https://social.crru.ac.th/research/wear.apk โดยแอพพลิเคชั่น WeAR จะประกอบดวยหนาตางการทํางานอยู 4 สวน 
(ภาพที่ 3) ไดแก 1) สวนของการแสดงผล AR จะมีการแสดงแบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวัฒนธรรม    
จํานวน 5 แหลง 6 แบบจําลอง ซึ่งเมื่อผูใชงานเขาไปยังเมนูนี้ แอปพลิเคชันจะเปดการทํางานของกลองออปติคอลโดย
อัตโนมัติ โปรแกรมจะทําการคนหามารคเกอร (Marker) หรือภาพสัญลักษณ 2 มิติ (ภาพที่ 4 และภาพที่ 5) เมื่อผูใช
สมารทโฟนมองไปที่มารคเกอรและโปรแกรมสามารถตรวจพบ โปรแกรมจะจับตําแหนงของมารคเกอรเพื่อประมวลผล
และระบุวัตถุดิจิทัลที่สัมพันธกับมารคเกอร แลวแสดงผลวัตถุดิจิทัลบนมารคเกอรในสภาพแวดลอมจริง ซึ่งจะเปน
แบบจําลองภาพสันนิษฐาน 3 มิติ ของแหลงศิลปวัฒนธรรม (ภาพที่ 6) โดยผูใชสามารถปฏิสัมพันธกับวัตถุดิจิทัลหรือ
เนื้อหาดิจิทัลที่ปรากฏขึ้นได 2) สวนแสดงมุมมอง 360 องศาจะแสดงภาพถายในมุมมอง 360 องศา ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยัง
แอปพลิเคชัน Google Maps 3) สวนคูมือผูใชงานจะเปนสวนที่แสดงรายละเอียดการใชงานหนาตางการทํางานตาง ๆ  
4) รายละเอียดของผูจัดทําจะแสดงถึงช่ือโครงการวิจัย แผนงานวิจัย และหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสรางการทํางานของแอปพลิเคชัน WeAR 

 
 

   
 

ภาพที่	4 ภาพมาร์คเกอำร์ AR แบบจำลอำงภาพสันนิษฐานวัดมหาโพธิ์ วัดอำาทิตำ้นแก้ว และวัดอำาทิตำ้นแก้ว (อำงค์ใน)

ภาพที่	5 ภาพมาร์คเกอำร์ AR แบบจำลอำงภาพสันนิษฐานวัดมุงเมือำง วัดมหาธาตำุ และวัดเชตำวัน

ภาพที่ 4 ภาพมารคเกอร AR แบบจําลองภาพสันนิษฐานวดัมหาโพธิ์ วัดอาทิตนแกว และวัดอาทิตนแกว(องคใน) 

 

   
 

ภาพที่ 5 ภาพมารคเกอร AR แบบจําลองภาพสันนิษฐานวดัมุงเมือง วัดมหาธาตุ และวัดเชตวัน 
 

   
   

   
 

ภาพที่ 6 แบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวัฒนธรรมท่ีถูกนํามาแสดงในหนาตาง AR 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การจัดทําแบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวัฒนธรรม ในเขตตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 แหง ไดแก วัดมหาโพธิ์ วัดอาทิตนแกว วัดเชตวัน วัดมุงเมือง และวัดมหาธาตุ จากการสราง
ดวยโปรแกรม SketchUp Pro 2021 เมื่อเปรียบเทียบกับการใชโปรแกรม Autodesk Maya, 3ds MAX หรือ Revit     
มีขอแตกตางกันในการอางอิงคาพิกัดของแบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวัฒนธรรม 3 มิติ โดยโปรแกรม 
SketchUp Pro 2021 สามารถนําเขาคาพิกัดภูมิศาสตรที่ไดจากการสํารวจภาคสนามและนําเขาขอมูลภาพถายดาวเทียม
มาใชเปนแผนท่ีฐานในการสรางแบบจําลองได นอกจากนี้ยังสามารถแสดงขอมูลของแบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลง
ศิลปวัฒนธรรม 3 มิติลงในโปรแกรม Google Earth ซึ่งสามารถอางอิงคาพิกัดภูมิศาสตรจากสถานท่ีจริงได อีกทั้ง
โปรแกรม SketchUp Pro 2021 ยังสามารถนําไปพัฒนาตอในงานดานอื่น ๆ เชน การวางแผนในการบูรณะซอมแซม
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อภิปรายผลการวิจัย
 การจัดทำแบบจำลอำงภาพสันนิษฐานขอำงแหล่ ง 

ศลิปวฒันธรรม ในเขตำตำำบลเวยีงเชยีงแสน อำำเภอำเชยีงแสน จงัหวดั

เชียงราย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดมหาโพธิ์ วัดอำาทิตำ้นแก้ว  

วัดเชตำวัน วัดมุงเมือำง และวัดมหาธาตำุ จากการสร้างด้วยโปรแกรม 

SketchUp Pro 2021 เม่ือำเปรียบเทียบกับการใช้โปรแกรม  

Autodesk Maya, 3ds MAX หรือำ Revit มีข้อำแตำกต่ำางกัน 

ในการอำ้างอำิงค่าพิกัดขอำงแบบจำลอำงภาพสันนิษฐานขอำงแหล่ง 

ศลิปวัฒนธรรม 3 มติำ ิโดยโปรแกรม SketchUp Pro 2021 สามารถ

นำเข้าค่าพิกัดภูมิศาสตำร์ท่ีได้จากการสำรวจภาคสนามและนำเข้า

ขอ้ำมลูภาพถา่ยดาวเทยีมมาใชเ้ปน็แผนทีฐ่านในการสรา้งแบบจำลอำง

ได ้นอำกจากนียั้งสามารถแสดงข้อำมูลขอำงแบบจำลอำงภาพสนันษิฐาน

ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม 3 มิตำิ ลงในโปรแกรม Google Earth  

ซึง่สามารถอ้ำางอำงิค่าพกิดัภมูศิาสตำร์จากสถานทีจ่รงิได้ อำกีทัง้โปรแกรม 

SketchUp Pro 2021 ยังสามารถนำไปพัฒนาตำ่อำในงานด้านอำื่น ๆ 

เช่น การวางแผนในการบูรณะซ่อำมแซมแหล่งโบราณสถาน หรือำ

สามารถนำไปใช้กับเครื่อำงพิมพ์ 3 มิตำิ ในการพิมพ์แบบจำลอำง 

ให้อำอำกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถจับตำ้อำงได้ซึ่งสามารถนำไปพัฒนา

เป็นผลิตำภัณฑ์ขอำงที่ระลึกได้ นอำกจากนี้โปรแกรม SketchUp Pro 

2021 ยงัสามารถใชง้านได้งา่ยกว่าและมีความซับซอ้ำนขอำงโปรแกรม

นอ้ำยกว่า จากการเปรียบเทียบแบบจำลอำงภาพสันนิษฐานขอำงแหล่ง

ศลิปวฒันธรรม 3 มติำ ิทีไ่ด้จากการใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2021 

กบัสถานทีจ่รงิ จำนวน 5 แหง่ พบวา่ มคีวามถกูตำอ้ำงตำรงตำามตำำแหนง่

พิกัดภูมิศาสตำร์และตำรงตำามมาตำราส่วนที่กำหนดจากการอำ้างอำิงกับ

ข้อำมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม

 การจดัทำภาพถา่ย 360 อำงศา โดยใชเ้ทคนคิการถา่ยภาพ

ด้วยแอำปพลิเคชัน Google Street View เมื่อำเปรียบเทียบกับ

แอำปพลิเคชัน PIXPRO SP360, 360cam หรือำแอำปพลิเคชัน 

ถ่ายภาพ 360 อำงศาอำื่น ๆ มีข้อำแตำกตำ่างกันทางด้านการเผยแพร่

ขอ้ำมูลลงบนแอำปพลิเคชัน Google Maps ซึง่แอำปพลิเคชัน Google 

Street View สามารถเผยแพรภ่าพถา่ย 360 อำงศา จากแอำปพลเิคชนั

สู่ Google Maps ได้ทันที ภาพที่ได้มีค่าพิกัดซึ่งสามารถอำ้างอำิง 

จุดถ่ายภาพบนพื้นโลกได้ และผู้ใช้สามารถสร้างแกลเลอำรี่ภาพถ่าย 

360 อำงศา ให้กับผู้สนใจเข้าชม (ยุทธการ  อำัศวินะกุล, 2560) 

นอำกจากนี้ Google Maps ยังเป็นแอำปพลิเคชันที่ได้รับความนิยม

อำยา่งสงูในการสบืคน้ขอ้ำมลูเชงิพืน้ทีแ่ละงา่ยตำอ่ำการใชง้านสอำดคลอ้ำง

กับงานวิจัยขอำง ศุภกานตำ์  เหล่ารัตำนกุล (2559) ซึ่งกล่าวถึงข้อำดี 

ขอำงภาพถ่าย 360 อำงศา ถึงความสามารถในการรับชมภาพแบบ 

รอำบทศิทางเสมือำนการมอำงจากสถานทีจ่ริงขอำงแหล่งศลิปวัฒนธรรม 

ซึ่งผู้ใช้งานเข้าถึงจินตำนาการในการรับชมมากกว่าการชมภาพ 

สอำงมติำแิบบปกตำ ิแตำข่อ้ำดอ้ำยขอำงแอำปพลิเคชัน Google Street View 

คอืำ การประมวลผลเพือ่ำจดัทำทำภาพถ่าย 360 อำงศา และการเผยแพร่ 

ภาพที่	6 แบบจำลอำงภาพสันนิษฐานขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ถูกนำมาแสดงในหน้าตำ่าง AR

ภาพที่ 4 ภาพมารคเกอร AR แบบจําลองภาพสันนิษฐานวดัมหาโพธิ์ วัดอาทิตนแกว และวัดอาทิตนแกว(องคใน) 

 

   
 

ภาพที่ 5 ภาพมารคเกอร AR แบบจําลองภาพสันนิษฐานวดัมุงเมือง วัดมหาธาตุ และวัดเชตวัน 
 

   
   

   
 

ภาพที่ 6 แบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวัฒนธรรมท่ีถูกนํามาแสดงในหนาตาง AR 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การจัดทําแบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวัฒนธรรม ในเขตตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 แหง ไดแก วัดมหาโพธิ์ วัดอาทิตนแกว วัดเชตวัน วัดมุงเมือง และวัดมหาธาตุ จากการสราง
ดวยโปรแกรม SketchUp Pro 2021 เมื่อเปรียบเทียบกับการใชโปรแกรม Autodesk Maya, 3ds MAX หรือ Revit     
มีขอแตกตางกันในการอางอิงคาพิกัดของแบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลงศิลปวัฒนธรรม 3 มิติ โดยโปรแกรม 
SketchUp Pro 2021 สามารถนําเขาคาพิกัดภูมิศาสตรที่ไดจากการสํารวจภาคสนามและนําเขาขอมูลภาพถายดาวเทียม
มาใชเปนแผนท่ีฐานในการสรางแบบจําลองได นอกจากนี้ยังสามารถแสดงขอมูลของแบบจําลองภาพสันนิษฐานของแหลง
ศิลปวัฒนธรรม 3 มิติลงในโปรแกรม Google Earth ซึ่งสามารถอางอิงคาพิกัดภูมิศาสตรจากสถานท่ีจริงได อีกทั้ง
โปรแกรม SketchUp Pro 2021 ยังสามารถนําไปพัฒนาตอในงานดานอื่น ๆ เชน การวางแผนในการบูรณะซอมแซม
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ข้อำมูลบนแอำปพลิเคชันสู่ Google Maps ซึ่งผู้จัดทำจะตำ้อำงอำยู่ใน

พื้นที่ที่มีสัญญาณอำินเทอำร์เน็ตำ

 ในส่วนขอำงการจัดทำและเผยแพร่ข้อำมูลขอำงแหล่ง 

ศลิปวฒันธรรมดว้ยเทคโนโลยีความเปน็จรงิเสรมิ (AR) เพือ่ำนำเสนอำ

ข้อำมูลแบบจำลอำงภาพสันนิษฐานขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม ในเขตำ

ตำำบลเวียงเชียงแสน อำำเภอำเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน  

5 แห่ง ได้แก่ วัดมหาโพธิ์ วัดอำาทิตำ้นแก้ว วัดเชตำวัน วัดมุงเมือำง และ

วดัมหาธาตำ ุประกอำบไปดว้ย ประวตัำคิวามเปน็มา และอำงคป์ระกอำบ

ภายในพื้นที่ที่สำคัญ โดยนำเสนอำความเป็นจริงเสริมเพื่อำให้ผู้ใช้งาน

สามารถมอำงเห็นสถานที่ท่อำงเที่ยวจริงในปัจจุบันและแบบจำลอำง

ภาพสันนิษฐานขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรม 3 มิตำิ ผ่านแอำปพลิเคชัน 

WeAR ที่ถูกพัฒนาขึ้น รวมถึงการใช้ภาพสัญลักษณ์ขอำงแหล่ง

ศิลปกรรมเพื่อำอำธิบายถึงข้อำมูลเพิ่มเตำิมให้กับนักท่อำงเที่ยว เพื่อำให้ 

นกัท่อำงเทีย่วสามารถเข้าใจข้อำมลูประวัตำคิวามเป็นมา รวมถึงสถานที ่

สำคัญตำ่าง ๆ  ขอำงแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอำดคล้อำงกับ 

อำำนาจ  ชิดทอำง (2555) ที่กล่าวว่า เทคนิคความเป็นจริงเสริม (AR) 

เป็นเทคนิคทีม่คีวามน่าสนใจสามารถกระตำุน้ให้ผูใ้ช้งานเกิดการเรยีนรู ้

และมีความเพลิดเพลนิในการท่อำงเทีย่วไดเ้ปน็อำยา่งดี ผา่นมาร์คเกอำร์

ที่จัดเตำรียมไว้บนสื่อำตำ่าง ๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือำ 

จดหมายข่าว หรือำแผ่นป้าย ณ สถานที่ท่อำงเที่ยว เป็นตำ้น

ข้อเสนอแนะ
 ข้อำเสนอำแนะจากการวิจัย

 1. การนำผลการวิจัย ท่ี เป็นภาพสันนิษฐานขอำง 

โบราณสถานมาตำ่อำยอำดในด้านอำื่น ๆ เพื่อำให้เกิดรายได้หรือำ 

อำงค์ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน

 2. การขยายพืน้ทีก่ารศึกษาใหก้ว้างมากขึน้เพือ่ำวิเคราะห์

เชื่อำมโยงและหาความสัมพันธ์ขอำงโบราณสถานแตำ่ละแห่งอำันจะนำ

ไปสู่อำงค์ความรู้ใหม่ตำ่อำไป

 ข้อำเสนอำแนะในการทำวิจัยครั้งตำ่อำไป

 1. การทำภาพจำลอำง 3 มิตำินี้ สามารถนำไปใช้กับเจดีย์

อำงค์อำื่น ๆ หรือำโบราณสถานรูปแบบอำื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมือำง 

คูเมือำง วิหาร และซุ้มประตำูโขง เป็นตำ้น 

 2. การนำผลงานวิจัยไปช่วยส่ ง เสริมข้อำมูลด้ าน 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอำง มีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษา

ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณีระหว่างกลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัำวอำย่างที่ใช้ คือำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตำร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณี จำนวน 2 หมู่เรียน เป็นกลุ่มทดลอำง 1 หมู่เรียน จำนวน 27 คน และกลุ่มควบคุม 1 หมู่เรียน จำนวน 27 คน ได้จากการสุ่ม

ตำัวอำย่างแบบกลุ่ม เครื่อำงมือำท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู และโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู สถิตำิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อำมูล คือำ Independent-Sample t-test และ Paired-Sample t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอำง กลุ่มทดลอำงมีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครูสูงกว่าก่อำนการทดลอำงอำย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิตำิที่ระดับ .01 และมากกว่ากลุ่มควบคุมอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01 

 ผลการทดสอำบสมติำฐาน พบว่า นกัศึกษาทีไ่ด้รบัโปรแกรมกิจกรรมกลุม่เพือ่ำเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี มีมนุษยสัมพันธ์เพิ่มข้ึน และนักศึกษาที่ได้รับโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีมนุษยสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม

คำสำคัญ : มนุษยสัมพันธ์, กิจกรรมกลุ่ม, นักศึกษาครู
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Abstract
 This quasi-experimental research aimed to study effects of using group activities to Enhance human relations 

of teacher students at Rambhai Barni Rajabhat University and to compare effects of using group activities to enhance 

human relations of teacher students at Rambhai Barni Rajabhat University between the experimental group and the 

control group. The sample groups used for the research were two classes of sophomores at Faculty of Education, 

Rambhai Barni Rajabhat University. Both the experimental and control groups contained 27 students each and were 

chosen random using cluster random sampling method. The research instruments were human relations tests for 

teacher students and group activity programs to enhance human relations for teacher students. The statistics used 

for data analysis were the independent-sample t-test, and the paired-sample t-test. 

 The research findings were found that after the experiments were completed, the experimental group had 

higher scores on human relations for teacher students than before the experiment with statistical significance at .01 

level and had higher scores than the control group with statistical significance at .01 level. 

 The results of hypothesis testing showed that the teacher students using group activity programs to  

enhance human relations increased their human relations and the teacher students using group activity programs  

to enhance human relations for teacher students had higher human relations than the group who did not use group 

activity programs. 

Keywords : human relations, group activity, teacher student
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บทนำ		
 ในปัจจุบัน โลกขอำงเรามีนวัตำกรรมเกิดขึ้นมากมายที่ช่วย

อำำนวยความสะดวกในชีวิตำประจำวัน การตำิดตำ่อำสื่อำสารระหว่าง

มนุษย์ด้วยกันก็พัฒนาไปไกล การเข้าถึงแหล่งข้อำมูลส่ือำสารนั้น

สามารถกระทำได้ทนัที สะดวกรวดเรว็ เกิดความเขา้ใจทีต่ำรงกัน และ

ยังสามารถทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงได้เช่นกัน

 กู�ด (Good, 1973: 287) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์  

หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล อำิทธิพลที่บุคคลมี 

ตำ่อำกันและกัน รวมถึงการศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ หรือำอำิทธิพลระหว่าง

บคุคลเหล่านัน้ พรรณทิพย์  ศริวิรรณบุศย์ (2553: 2) ให้ความหมาย

ขอำง มนษุยสมัพนัธว์า่ เปน็วชิาทีว่า่ดว้ยศาสตำรแ์ละศลิปะในการสรา้ง

เสริมความสัมพันธ์อำันดีระหว่างบุคคลเพื่อำให้ได้มาซ่ึงความรักใคร่ 

นับถือำ ความจงรักภักดี และความร่วมมือำ โดยความสัมพันธ์อำันดี

ระหวา่งบคุคลตำัง้อำยูบ่นพืน้ฐานขอำงสทิธิมนุษยชน พจนานกุรมฉบบั

ราชบัณฑิตำยสถาน (2556: 879) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง 

ความสัมพนัธใ์นทางสังคม ระหว่างมนุษยซ์ึง่จะก่อำให้เกดิความเขา้ใจ

อำันดีตำ่อำกัน 

 มนุษยสัมพันธ์น้ันจึงมีความสำคัญตำ่อำชีวิตำมนุษย์เป็นอำัน

มากไมว่า่จะอำยูท่ีใ่ดประกอำบกจิการงานใดหรือำคบหาสมาคมกบัผู้ใด 

ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน การคบหาสมาคมกับผู้อำื่น

ตำลอำดจนการทำประโยชน์แก่สังคม ล้วนแต่ำเป็นผู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อำื่นท้ังสิ้น การมีมนุษยสัมพันธ์เป็นพื้นฐาน

ที่สำคัญในทุกอำงค์กร ซึ่งมนุษยสัมพันธ์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วย

ทำให้บุคคลสามารถทำงานร่วมกันได้อำย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ความสุขร่วมกันระหว่างทำงานได้ บุษบง  ธัยมาตำร (2560: 358) 

กล่าวว่า การพัฒนาตำนเพื่อำเสริมสร้างความสัมพันธ์อำันดีกับ 

เพื่อำนร่วมงานอำาจทำได้หลายลักษณะ หลายแนวทาง แนวปฏิบัตำิ

บางประการที่เหมาะสมกับผู้ทำงาน ได้แก่ การสร้างอำัตำมโนทัศน์ที่

ตำรงตำามความเปน็จรงิ การมอำงตำนเอำงและผูอ้ำืน่ในทางทีด่ ีการปฏบิตัำิ

ตำ่อำผู้อำื่นในทางที่ดี การพัฒนาการตำิดตำ่อำสื่อำสารกับผู้อำื่น การพัฒนา 

การวางตำนตำามสถานะและบทบาทในอำงค์กร 

 สถานศึกษาเป็นอำงค์กรทางสังคมที่ทำหน้าที่บริการ 

การศึกษาที่มุ่งบริการให้แก่สังคม ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรเพียงมุ่งให ้

การศึกษามีคณุภาพ และอำงค์กรทางการศึกษายังมอีำงค์ประกอำบทีมี่

พื้นฐานแตำกตำ่างกันอำย่างมากมาย (สมุทร  ช�านาญ, 2556: 51) ซึ่ง

ในสถานศึกษาประกอำบไปด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอำน และบุคลากร 

อำื่น ๆ มีความแตำกตำ่างกันแตำ่่ตำ้อำงมาอำยู่ร่วมกัน มีการปฏิสัมพันธ์กัน 

ช่วยเหลือำซึ่งกันและกัน บางครั้งเกิดปัญหาขัดแย้งกันขึ้น ระหว่าง

หน้าที่หลักกับผลประโยชน์ จัดได้ว่าเป็น “สังคมในสถานศึกษา”  

ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ตำ้อำง

ให้ความเคารพกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายปราศรัยกัน ช่วยเหลือำกัน 

(สมพร  สุทัศนีย์, 2554: 341) อำีกทั้งครูจำเป็นตำ้อำงใช้มนุษยสัมพันธ์

อำย่างมากในจัดการเรียนการสอำนกับนักเรียน ตำิดตำ่อำส่ือำสารกับ 

ผู้ปกครอำงด้วย จากความสำคัญที่กล่าวมาแล้วนั้นสอำดคล้อำงกับ 

ราชกจิจานเุบกษาทีไ่ดก้ำหนดมาตำรฐานวชิาชพีในขอ้ำ 11(3) สง่เสรมิ

การเรียนรู้ เอำาใจใส่ และยอำมรับความแตำกต่ำางขอำงผู้เรียนแต่ำละ

บุคคล (ราชกิจจานุเบกษา, 2562: อำอำนไลน์) ประกอำบกับงานวิจัย

ขอำงจุรีรัตำน์  พันสอำน (2560) ที่ศึกษาคุณลักษณะครูที่ปรึกษาตำาม

ความต้ำอำงการขอำงนกัเรยีน ผลการวจิยัพบว่า คณุลกัษณะครทูีป่รกึษา 

ตำามความต้ำอำงการขอำงนักเรยีนมากทีสุ่ด คอืำ ดา้นมนุษยสัมพันธ์ และ

มาตำรฐานการปฏิบัตำิตำน จรรยาบรรณต่ำอำผู้รับบริการ ผู้ประกอำบ

วิชาชีพทางการศึกษา ตำ้อำงประพฤตำิปฏิบัตำิตำนเป็นแบบอำย่างที่ดี ทั้ง

ทางกาย วาจาและจิตำใจ ตำ้อำงรัก เมตำตำา เอำาใจใส่ ช่วยเหลือำ ส่งเสริม 

ใหก้ำลงัใจแก่ศิษย ์และผู้รับบริการตำามบทบาทหน้าทีโ่ดยเสมอำหนา้ 

(คุรุสภา, 2556: อำอำนไลน์)

 พันธกิจหลักขอำงคณะครุศาสตำร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณี คอืำ ผลิตำบณัฑติำครูตำามมาตำรฐานวิชาชีพและคุณลกัษณะ

ข้อำหน่ึงขอำงนักศึกษาคณะครุศาสตำร์ที่จะต้ำอำงมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 

และมีจิตำสาธารณะ (ครุศาสตำร์ รำไพพรรณี, ม.ป.ป.: อำอำนไลน์)

 วิธีการหน่ึงผู้วิจัยนำมาใช้ในการมนุษยสัมพันธ์ขอำง

นักศึกษาครูคือำกิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) สุภาวดี   

กจิประเสรฐิ (2550: 32) ทีก่ล่าววา่ กจิกรรมกลุม่ทำให้สมาชกิเขา้ใจ

ตำนเอำงและเข้าใจผู้อำื่น รู้จักทำงานร่วมกับบุคคลอำื่น รู้จักปรับตัำวให้

เขา้กบัผู้อำืน่ มคีวามเหน็อำกเหน็ใจและเอำือ้ำอำาทรตำอ่ำผู้อำืน่ ทำใหม้ทีกัษะ

ในการค้นคว้าหาความรู้ มีทักษะในการแก้ปัญหา สามารถคิดอำย่าง

มีเหตำุผล ทำให้เกิดความคิดและการแสดงอำอำกอำย่างสร้างสรรค์ 

พัฒนาตำนเอำงในด้านอำารมณ์ สังคม และสตำิปัญญา นอำกจากนี้

กิจกรรมกลุ่มยังมีคุณค่าด้านการพัฒนาในด้านตำ่าง ๆ โดยเฉพาะ 

ด้านอำาชีพ ด้านการวินิจฉัย ด้านการบำบัด และคุณค่าตำ่อำโรงเรียน

และชุมชนด้วย สอำดคล้อำงกับ อำัญชิสา  สุรีย์แสง (2553: 38)  

กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม คือำ เทคนิค วิธีการ เครื่อำงมือำที่เป็นสื่อำในการ

จัดประสบการณ์ให้แก่สมาชิกกลุ่มได้มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง

สมาชิกในกลุ่ม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สำรวจความรู้สึก  

ความคิด พฤตำิกรรม ทัศนคตำิ ค่านิยมขอำงตำนเอำง รู้จักคิดวิเคราะห์

และแสดงพฤติำกรรม พัฒนาจิตำใจ และปรับตัำวให้อำยู่ร่วมกับบุคคล

อำื่นในสังคมได้อำย่างมีความสุข 

 ดั งนั้ นการ ใช้ กิ จกรรมกลุ่ ม เพื่ อำ เสริ มสร้ า ง เสริ ม

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสม 

เนื่อำงจากกิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลเกิดความเข้าใจ 

ในตำนเอำง เพราะสมาชิกจะช่วยสะท้อำนพฤติำกรรม ความสามารถ 

ขอ้ำดี ขอ้ำเสีย ให้บคุคลนัน้พิจารณาถึงข้อำเท็จจริงเกีย่วกับตำนเอำง ชว่ย

ให้เกิดการค้นพบตำัวเอำงว่าตำนเป็นคนอำย่างไร นอำกจากนั้นยังทำให้

สมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น โดยอำาศัยความสามารถ 

ขอำงสมาชิกหลายคน ซ่ึงการทำกิจกรรมกลุ่ม อำาจนำไปสู่การมี

มนุษยสัมพันธ์อำย่างยั่งยืนได้
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 ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจเรื่อำงการเสริมสร้าง

มนษุยสมัพนัธข์อำงนกัศกึษาคร ูคณะครศุาสตำร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

รำไพพรรณี เพื่อำเป็นแนวทางในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำง

นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำันจะเป็นประโยชน์

ในสังคมตำ่อำไป 

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อำศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 2. เพือ่ำเปรียบเทียบผลการใชก้จิกรรมกลุม่เพือ่ำเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ระหว่างระหว่างกลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุม 

 การยื่นขอพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการยื่นเสนอำเพ่ือำขอำพิจารณาจริยธรรม 

ในมนุษย์ตำ่อำคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat  

University Institutional Review Board) ก่อำนที่จะดำเนินการ

เก็บรวบรวมข้อำมูลวิจัยและได้รับการรับรอำงใบรับรอำงเลขที ่ 

IRB-35/2564

สมมติฐานการวิจัย
 1. นักศึกษาครูท่ีได้รับโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริม

สรา้งมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

มีมนุษยสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกว่าก่อำนได้รับโปรแกรรมกิจกรรมกลุ่ม

 2. นักศึกษาครูท่ีได้รับโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริม

สรา้งมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

มีมนุษยสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม

วิธีดำเนินการวิจัย	
 ในงานวิจัยเรื่อำง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

มีรายละเอำียดดังนี้

 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตำรี คณะ

ครุศาสตำร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตำร 4 ปี ที่กำลัง

ศึกษาอำยู่ในชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 388 คน  

(15 หมู่เรียน) 

 กลุ่มตัำวอำย่าง คือำ นักศึกษาระดับปริญญาตำรี คณะ

ครุศาสตำร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตำร 4 ปี ที่กำลัง

ศึกษาอำยู่ในชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 หมู่เรียน  

จำนวน 27 คน โดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 

จากทั้งหมด 15 หมู่เรียน จำนวน 388 คน จากนั้นจัดกลุ่มตำัวอำย่าง

เข้ากลุ่มแบบสุ่ม (Random assignment) และสุ่มเป็นกลุ่มทดลอำง

กับกลุ่มควบคุม (Random treatment) โดยมีเครื่อำงมือำท่ีใช ้

ในการเกบ็รวบรวมข้อำมลูสำหรบัการวจิยัคอืำ 1) แบบวดัมนษุยสมัพนัธ์ 

ขอำงนักศึกษาครู ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากแบบวัดคุณลักษณะ

มนุษยสัมพันธ์ขอำงบุคลากรในสถานศึกษาขยายโอำกาส สังกัด

สำนักงานเขตำพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตำราด ขอำงขณิดา   

สุดตำาชาตำ (2559) เพื่อำศึกษามนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นข้อำมูลเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 

มลีกัษณะคำถามเปน็แบบปลายปดิ (Closed from Questionnaire) 

ลักษณะมีตำัวเลือำกประเมินค่า 4 ระดับ (Rating scale) มีจำนวน 

ทั้งสิ้น 32 ข้อำ โดยมีค่าดัชนีความสอำดคล้อำง ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 

ข้อำ และผู้วิจัยปรับปรุงข้อำคำถามให้เหมาะสมตำามคำแนะนำขอำง

ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 2) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากกิจกรรม

มนุษยสัมพันธ์ขอำงสมพร  สทุศันีย ์(2554) และ คู่มอืำการจัดกิจกรรม

โฮมรมู เพือ่ำส่งเสรมิสขุภาพจติำนักเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษา สำหรบั

ครทูีป่รกึษา ชดุ “ปรับตำวั ปรับใจ ตำามวยัสดใส” ขอำงกรมสุขภาพจติำ 

(2557) โดยกำหนดช่ือำกิจกรรม แนวคิด วัตำถุประสงค์ ระยะเวลา 

ทีใ่ช ้ขัน้ตำอำนการดำเนินกิจกรรม สือ่ำ/อุำปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทำกิจกรรม 

และการประเมินผลกิจกรรม และนำโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม 

เพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้น ให้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจสอำบความเหมาะสม จำนวน 3 ท่าน พิจารณา

ตำรวจสอำบความสอำดคล้อำงและความเหมาะสมระหว่างชื่อำกิจกรรม 

แนวคิด วัตำถุประสงค์ ขั้นตำอำนการดำเนินกิจกรรม สื่อำ/อำุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการทำกจิกรรม และการประเมนิผลกจิกรรม โดยผลการพจิารณา

คุณภาพขอำงชุดกิจกรรมแนะแนวทั้งฉบับอำยู่ในระดับมีความ 

เหมาะสมมากทีสุ่ด จากนัน้นำโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพือ่ำเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู จำนวน 10 กิจกรรม ไปดำเนินการ

ทดลอำง ในการจัดกิจกรรมกับนักศึกษากลุ่มทดลอำงตำ่อำไป ซึ่งนำไป

ทดลอำงกับกลุม่ทดลอำง จำนวน 10 กจิกรรม ไดแ้ก ่กจิกรรมที ่1 รวม

ดวงใจ กิจกรรมที่ 2 ภาพปริศนา กิจกรรมที่ 3 เอำกลักษณ์ขอำงฉัน 

กิจกรรมที่ 4 คนนี้ ใช่แน่นะ กิจกรรมที่ 5 เพื่อำนฉันนั้นมีดี กิจกรรม

ที่ 6 ทำตำามคำสั่ง กิจกรรมที่ 7 วาจาดี มีคุณจริง กิจกรรมท่ี 8  

ขอำงขวัญที่อำยากได้ กิจกรรมที่ 9 สวมมงกุฎ และกิจกรรมท่ี 10  

ปัจฉิมนิเทศ โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อำมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตำิ 

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน 

(Standard Deviation) ขอำงคะแนนจากแบบวัดมนุษยสัมพันธ ์

ขอำงนักศึกษาครู ขอำงกลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุม ก่อำนและหลัง 

การทดลอำง จากนั้นทดสอำบความแตำกตำ่างขอำงคะแนนจากแบบวัด

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู ขอำงกลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุม 

ก่อำนและหลังการทดลอำง โดยใช้สถิตำิ Paired-Sample t-test และ

ทดสอำบความแตำกตำ่างขอำงคะแนนจากแบบวัดมนุษยสัมพันธ์ขอำง
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นกัศกึษาครู กลุม่ทดลอำงและกลุม่ควบคุม กอ่ำนและหลังการทดลอำง 

โดยใช้สถิตำิ Independent-Sample t-test 

ผลการวิจัย 

 ในการวจิยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดว้เิคราะหค์ะแนนมนษุยสมัพนัธ์

ขอำงนักศึกษาครู ขอำงกลุ่มทดลอำง ก่อำนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม

กลุ่มเพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู โดยใช้ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน (S.D) และเปรียบเทียบ 

ผลการวัด ก่อำนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครูขอำงกลุ่มทดลอำง โดยใช้สถิตำิ 

Paired-Sample t-test และเปรียบเทียบมนุษยสัมพันธ์ 

ขอำงนักศึกษาครู กลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิตำิ  

Independent-Sample t-test นำเสนอำผลการวิเคราะห์ข้อำมูลไว้

แบ่งอำอำกเป็น 4 ข้อำดังนี้

 1. ผลคะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตำรฐาน 

ขอำงคะแนนมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครูกลุ่มทดลอำงและ 

กลุ่มควบคุม ก่อำนและหลังการทดลอำง ในตำารางที่ 1

ตารางที่	1

คนที่
คะแนนมนุษยสัมพันธ์ของนักศ์ึกษาครูของกลุ่มทดลอง คะแนนมนุษยสัมพันธ์ของนักศ์ึกษาครูของกลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง

1 96 120 +24 88 85 -3

2 59 81 +22 98 101 +3

3 73 82 +9 79 83 +4

4 65 85 +20 97 100 +3

5 96 112 +16 61 65 +4

6 97 117 +20 96 94 -2

7 71 82 +11 63 62 -1

8 59 79 +20 57 60 +3

9 81 101 +20 62 70 +8

10 100 116 +16 93 98 +5

11 58 80 +22 91 95 +4

12 88 109 +21 94 90 -4

13 87 107 +20 69 71 +2

14 96 105 +9 91 86 -5

15 84 104 +20 59 60 +1

16 72 95 +23 93 90 +3

17 100 115 +15 74 78 +4

18 80 96 +16 60 62 +2

19 85 92 +7 62 65 +3

20 68 82 +14 91 88 -3

21 78 99 +21 73 74 +1

22 65 85 +20 88 90 +2

23 72 81 +19 81 76 -5

24 73 84 +11 97 95 -2

25 56 76 +20 92 94 +2
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 2. เปรยีบเทียบความแตำกตำา่งขอำงคะแนนมนษุยสมัพนัธ์

ขอำงนกัศกึษาครูระหว่างกลุม่ทดลอำงและกลุม่ควบคมุก่อำนการทดลอำง 

เพื่อำตำรวจสอำบว่าก่อำนการทดลอำงกลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุม  

มีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู แตำกต่ำางกันหรือำไม่ จึงได้

ทำการเปรียบเทียบโดยใช้สถิตำิทดสอำบ Independent Samples 

t-test แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนไว้ในตำารางที่ 2

คนที่
คะแนนมนุษยสัมพันธ์ของนักศ์ึกษาครูของกลุ่มทดลอง คะแนนมนุษยสัมพันธ์ของนักศ์ึกษาครูของกลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง

26 69 82 +13 60 64 +4

27 92 106 +14 67 70 +3

x ̅̅ 78.51 95.29 79.11 80.22

S.D. 13.957 14.10 14.871 13.77

ตารางที่	2 จำนวนตำัวอำย่าง (n) ค่าเฉลี่ย (x ̅̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน (S.D.) ความคลาดเคลื่อำนมาตำรฐาน (S.E.) และค่าที (t-value) ขอำง 

  กลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุมก่อำนการทดลอำง

 กลุ่มตัวอย่าง	 n	 x ̅̅ 	 S.D.	 S.E.	 t	 Two-Tailed	Probability

 กลุ่มทดลอำง 27 78.51 13.957 2.686 -151 .361

 กลุ่มควบคุม 27 79.11 14.871 2.862  

 จากตำารางที่ 2 จากการทดสอำบด้วยสถิตำิ Independent 

Samples t-test ได้ค่า เท่ากบั .361 ซึง่มากกว่า .05 แสดงให้เห็นว่า 

ก่อำนการทดลอำง คะแนนมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครูขอำง 

กลุม่ทดลอำงและกลุม่ควบคมุไมแ่ตำกตำา่งกนัอำยา่งมนียัสำคญัทางสถติำิ

ที่ระดับ .05 ดังนั้น ทั้งกลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุมมีมนุษยสัมพันธ์

ขอำงนักศึกษาครูไม่แตำกตำ่างกัน

 3. ผลคะแนนมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู ขอำงกลุ่ม

ทดลอำง ก่อำนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู

ตารางที่	3 จำนวนตำัวอำย่าง (n) ค่าเฉลี่ย (x ̅̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน (S.D.) ความคลาดเคลื่อำนมาตำรฐาน (S.E.) ค่าที (t) อำงศาแห่งความ 

  เป็นอำิสระ (df) และค่าทดสอำบความมีนัยสำคัญขอำงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อำนการทดลอำงและหลังการทดลอำงขอำง 

  กลุ่มทดลอำง

	 กลุ่มทดลอง	 N	 x ̅̅ 	 S.D.	 S.E.	 t	 df	 Sig	(2-tailed)

 ก่อำนทดลอำง (Pretest) 27 78.51 13.95 2.686 -17.535 26 .000

 หลังทดลอำง (Posttest) 27 95.29 14.10 2.714   

*p < .01             

 จากตำารางที ่3 ภายหลงัการทดลอำง กลุม่ทดลอำงมคีะแนน

เฉลีย่เท่ากับ 95.29 ซึง่เพิม่ขึน้ และจากการทดสอำบด้วยสถิตำ ิPaired 

Samples t - test แสดงใหเ้หน็วา่ ภายหลงัการทดลอำง กลุม่ทดลอำง

มีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครูสูงกว่าก่อำนทดลอำงอำย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01

 4. เปรยีบเทยีบผลคะแนนมนษุยสมัพันธ์ขอำงนกัศกึษาครู 

ขอำงกลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุม หลังการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่ม 

เพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู
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 จากตำารางที ่3 ภายหลงัการทดลอำง กลุม่ทดลอำงมคีะแนน

มนษุยสมัพนัธข์อำงนกัศกึษาครสูงูกวา่ และจากการทดสอำบดว้ยสถติำิ 

Independent Samples t-test แสดงให้เห็นว่า ภายหลังการ

ทดลอำงกลุ่มทดลอำงมีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครูสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .01

สรุปและอภิปรายผล
 ในการอำภิปรายผลการวิจัยเรื่อำง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่ม 

เพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี ผู้วิจัยขอำอำภิปรายผลการวิจัยตำามสมมติำฐานการวิจัย 

ที่ตำั้งไว้ ดังนี้

 1. นักศกึษาทีไ่ดร้บัโปรแกรมกิจกรรมกลุม่เพือ่ำเสรมิสรา้ง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

มีมนุษยสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

 ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาทีไ่ด้รบัโปรแกรมกิจกรรมกลุม่

เพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี มีมนุษยสัมพันธ์เพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อำนได้รับโปรแกรม

กจิกรรมกลุม่ อำยา่งมนียัสำคัญทีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตำามสมมตำฐิาน

ขอำงการวิจัย แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้าง

มนษุยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นัน้

สามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครูให้เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี ้

อำาจเนื่อำงมาจากการที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในแต่ำละ

กิจกรรมนั้น นักศึกษาได้เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ประกอำบไปด้วย 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพแหง่ตำน ดา้นการจงูใจ ดา้นการตำดิตำอ่ำสือ่ำสาร 

ด้านการเข้าใจผู้อำื่น ส่งผลให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 

สอำดคลอ้ำงกบั ลกัขณา  สรวิฒัน ์(2556: 5) ทีก่ลา่ววา่ มนษุยสมัพนัธ์ 

หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อำง

ผูกพันกันทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีตำ่อำกัน เข้าใจกัน รักใคร่กลมเกลียว 

ตำอ้ำงการช่วยเหลือำกัน ให้ความสนับสนุนด้วยความเต็ำมใจ และจริงใจ

ตำ่อำกัน และ วิภาพร  มาพบสุข (2543: 15-16) ที่กล่าวถึง 

มนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญตำ่อำการดำเนินชีวิตำในสังคมว่า 

มนุษยสัมพันธ์จะช่วยให้มนุษย์ในสังคมเกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน

เกือ้ำกลูและประสานประโยชน์แก่กจิกรรมขอำงสังคม ซึง่จะมีผลดตีำอ่ำ

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตำขอำงคนในสังคมให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน  

อำีกทั้งมนุษยสัมพันธ์เป็นกระบวนการที่ทำให้บุคคลแต่ำละคนเข้าใจ

ตำนเอำงและเข้าใจผู้อำื่น จึงเป็นผลทำให้บุคคลมีความเตำ็มใจ  

มีความพึงพอำใจ และมีเจตำคตำิที่ดีตำ่อำการทำงานร่วมกับผู้อำื่นได้อำย่าง

มีความสุขและมีประสิทธิภาพ และมนุษยสัมพันธ์จะช่วยสนับสนุน

ให้สังคมและกลุ่มสังคมมีความเข้าใจอำันดีตำ่อำกัน จึงส่งผลให้กลุ่มคน 

ในสงัคมกลุม่ต่ำาง ๆ  ในทุกสาขาอำาชพีมคีวามสามคัคแีละมคีวามมัน่คง 

ในการประกอำบกิจการงานต่ำาง ๆ  และสอำดคล้อำงกบั โศภิตำา  เถนว้อำง 

และจนิตำนา  สรายทุธพทิกัษ ์(2562) ทีไ่ดว้จิยัเรือ่ำง การจดัโปรแกรม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรม

กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์มมีนุษยสัมพันธ์เพิม่ขึน้กว่าก่อำนได้รบัโปรแกรม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และได้กล่าวว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็น 

กจิกรรมทีก่่อำให้เกิดความสามัคคีกนัในกลุ่ม ก่อำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ 

และการท�างานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคล 

ได้มีการแสดงอำอำก ฝึกการอำยู่ร่วมกัน ลดความเห็นแก่ตำัว ช่วยให้มี

ทัศนคตำิที่ดีตำ่อำกัน มีความเข้าใจ เห็นใจกัน 

 2. นักศกึษาทีไ่ดร้บัโปรแกรมกจิกรรมกลุม่เพือ่ำเสรมิสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

มีมนุษยสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม

 ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาทีไ่ด้รบัโปรแกรมกิจกรรมกลุม่

เพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณ ีมมีนษุยสมัพนัธส์งูกวา่กลุม่ทีไ่มไ่ดร้บัโปรแกรมกจิกรรม

กลุ่ม อำย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตำามสมมตำิฐาน 

ขอำงการวิจัย ทั้งนี้มาจากโปรแกรมการกิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

มีประสิทธิภาพ อำภิปรายได้ว่ากิจกรรมกลุ่มสามารถเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครูได้ เนื่อำงจากในกลุ่มทดลอำง ได้มีการ

ทำกจิกรรมร่วมกัน ทัง้หมดจำนวน 10 กจิกรรม ซึง่แต่ำละกิจกรรมนัน้ 

ช่วยให้สมาชิกเข้าใจตำนเอำงและผู้อำื่น เรียนรู้จักการทำงานร่วมกับ 

ผู้อำื่น เช่น กิจกรรมภาพปริศนา ทำให้นักศึกษารู้จักการรับรู้ รู้จัก

ความคล้ายคลึงและความแตำกต่ำางขอำงมนุษย์ กิจกรรมเอำกลักษณ์

ขอำงฉัน ทำให้นักศึกษาสำรวจลักษณะที่ดีขอำงตำัวนักศึกษาและรู้จัก

ชื่นชมตำนเอำง กิจกรรมขอำงขวัญที่อำยากได้ ทำให้นักศึกษารู้จัก 

การเปิดเผยตำนเอำง รู้จักตำนเอำงและผู้อำื่นดีขึ้น กิจกรรมสวมมงกุฎ 

ทำให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกับผู้อำื่นและรับรู้ความคิดและ

ตารางที่	4 จำนวนตำัวอำย่าง (n) ค่าเฉลี่ย (x ̅̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตำรฐาน (S.D.) ความคลาดเคลื่อำนมาตำรฐาน (S.E.) และค่าที (t-value) ขอำง 

  กลุ่มทดลอำงและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอำง

 กลุ่มตัวอย่าง	 n	 x ̅̅ 	 S.D.	 S.E.	 t	 Two-Tailed	Probability

 กลุ่มทดลอำง 27 95.29 14.103 2.714 3.974 .000

 กลุ่มควบคุม 27 80.22 13.77 2.650  

*p < .01
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ความรู้สึกขอำงบุคคล ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพแห่งตำนและด้านการด้านการเข้าใจผู้อำื่น  

สอำดคล้อำงกับสุภาวดี  กิจประเสริฐ (2550: 32) กล่าวว่า กิจกรรม

กลุม่ทำใหส้มาชกิเขา้ใจตำนเอำงและผูอ้ำืน่ รูจ้กัทำงานรว่มกบัผูอ้ำืน่ รูจ้กั

ปรับตำัวให้เข้ากับผู้อำื่น มีความเห็นอำกเห็นใจและเอำื้อำอำาทรตำ่อำผู้อำื่น 

อำกีทัง้กจิกรรมคนนี ้ใชแ่นน่ะ ทำใหน้กัศกึษารูจ้กัการเขา้หาผู้อำืน่กอ่ำน 

รู้จักการสังเกตำและรู้จักกันมากขึ้น กิจกรรมเพื่อำนฉันนั้นมีดีทำให้

นักศึกษาสำรวจลักษณะท่ีดีขอำงผู้อำื่นและรู้จักช่ืนชมผู้อำื่น กิจกรรม

ทำตำามคำสั่ง ทำให้นักศึกษาได้รู้ถึงประสิทธิภาพในการสื่อำสารและ

ศึกษาวิธีการสื่อำสาร กิจกรรมวาจาดี มีคุณจริง ทำให้นักศึกษารู้จัก

ใช้คำพูดที่เหมาะสม รู้จักเลือำกใช้คำพูดท่ีเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ ์

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้านการจูงใจและ 

ดา้นการตำดิตำอ่ำสือ่ำสาร สอำดคลอ้ำงกบั พนม  ลิม้อำารยี ์(2542: 56-57) 

ที่กล่าวว่า กลุ่มเป็นที่ช่วยฝึกทักษะการตำิดตำ่อำสื่อำสาร ช่วยฝึกทักษะ

การคดิพิจารณาแก้ไขปัญหาตำา่ง ๆ  โดยการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

ทัศนคตำิ ความคิดเห็น รวมท้ังการให้กำลังใจ อำีกท้ังประภักดิ์   

กันหาชิน (2544: 20) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มท่าให้สมาชิกขอำงกลุ่ม 

ได้รับประโยชน์ทั้งทางตำรงและทางอำ้อำม สมาชิกได้ร่วมกิจกรรม 

ดว้ยกนั สามารถเขา้ใจตำนเอำงและผูอ้ำืน่ไดอ้ำยา่งด ีซึง่จะทำใหไ้ดพ้ฒันา

ตำนเอำง รู้จักปรับตำัวเอำง เพื่อำสามารถอำยู่ในสังคมได้อำย่างมีความสุข 

และชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ (2551: 17) ที่กล่าวว่า การจัด

กิจกรรมกลุ่ม ทำให้เกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน อำีกทั้ง 

แนวโน้มทางอำนาคตำขอำงการเรียนรู้จะมีการนำกระบวนการ 

กลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการเรียนการสอำนเพื่อำเปิดโอำกาสให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้ร่วมกัน

 ดังนั้น จากการวิจัยในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า การใช้

โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มเพือ่ำเสรมิสรา้งมนษุยสมัพนัธข์อำงนกัศกึษาครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนา

นักศึกษาครูให้มีมนุษยสัมพันธ์เพิ่มขึ้น นำไปสู่การมีคุณลักษณะ 

อำันพึงประสงค์ มีมาตำรฐานการปฏิบัตำิตำน มีมาตำรฐานวิชาชีพ 

ในภายภาคหน้า

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1) กิจกรรมกลุม่ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ควรนำไปใชกั้บนกัศกึษา

ระดับอำุดมศึกษา (ปริญญาตำรี) เนื่อำงจากกิจกรรมกลุ่มที่ผู้วิจัย 

สร้างขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยขอำงนักศึกษาระดับ

อำดุมศกึษา (ปรญิญาตำร)ี หากนำไปใชก้บัผูเ้รยีนชว่งชัน้อำืน่ ๆ  ควรนำ

กิจกรรมไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัย ช่วงชั้นขอำงผู้เรียน

 2) ผู้ที่จะนำกิจกรรมกลุ่มไปใช้ น้ัน ควรมีกิจกรรม

สันทนาการเพื่อำเป็นการเตำรียมความพร้อำมให้กับนักศึกษา ก่อำนเริ่ม

ทำกิจกรรมกลุ่ม

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั�งต่อไป

 1) ควรมีการศึกษาในระยะยาวและติำดตำามผลภายหลัง

การทดลอำงซ้ำเป็นระยะ เพื่อำศึกษาประสิทธิภาพขอำงรูปแบบ 

การพัฒนา และความคงทนขอำงมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู

 2) ควรมีการศึกษาตำ้นแบบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

ในนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิตติกรรมประกาศ์
 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งขอำงงานวิจัยเรื่อำง ผลการใช้

กิจกรรมกลุ่มเพื่อำเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ขอำงนักศึกษาครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากคณะครุศาสตำร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำ

ปีงบประมาณ 2564 เลขที่สัญญา 1/64 ผู้วิจัยขอำขอำบคุณมา ณ 

โอำกาสนี้

เอกสารอ้างอิง 

กรมสขุภาพจติำ.  (2557).  คูมื่อการจดักจิกรรมโฮิมรมู	เพือ่สง่เสรมิ 

	 สุขภาพจิตนักเรียนระดับชั�นมัธยมศ์ึกษา	 สำหรับคร ู

	 ที่ปรึกษา	 ชุด	 “ปรับตัว	 ปรับใจ	 ตามวัยสดใส”.  

 กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพช์มุนมุสหกรณก์ารเกษตำรแห่ง 

 ประเทศไทย จำกัด.

ครุศาสตำร์ รำไพพรรณี.  พันธกิจคณะครุศ์าสตร์.  [Online].   

 เข้าถึงได้จาก :  http://www.edu.rbru.ac.th/edu_ 

 from6.php. 2564.

คุรุสภา.  มาตรฐานการปฏิบัติตน.  [Online].  เข้าถึงได้จาก :   

 http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view. 

 php?mid=136&did=254&tid=3&pid=6. 2556.

จุรีรัตำน์  พันสอำน.  (2560).  คุณลักษณะครูที่ปรึกษาตามความ 

	 ต้องการของนักเรียนโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม	 

	 สงักดัสำนักงานเขตพื�นทีก่ารศึ์กษามัธยมศึ์กษา	เขต	31	 

	 จงัหวัดนครราชสีมา.  วทิยานพินธ์การศกึษามหาบัณฑติำ  

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตำร์  

 มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ.  (2551).  ประมวลสาระชุดวิชาการ 

	 พฒันาหลักสตูรและสือ่การเรยีนการสอน.  (พิมพ์ครัง้ท่ี 2).  

 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บุษบง  ธัยมาตำร.  (2560).  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

 Human Relationships.  วารสาร	มจร	สังคมศ์าสตร์ 

	 ปริทรรศ์น.์  6 (ฉบบัพเิศษ เมษายน-มถินุายน): 353-368



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

วรัันธรั  อรัรัคปทุุม, เสาวนีย์์  เจีีย์มจีักรั  

204 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ประภักดิ์  กันหาชิน.  (2544).  ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อ 

	 การปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างเพศ์ของนักเรียนชั�นมัธยม 

	 ศ์กึษาปท่ีี	2	โรงเรยีนสวุทิย์เสรอีนสุรณ	์กรงุเทพมหานคร.  

 สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตำ จิตำวิทยาการแนะแนว  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พนม  ลิม้อำารยี.์  (2542).  การใหค้ำปรกึษาแบบกลุม่.  มหาสารคาม  

 ภาควิชาจิตำวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ 

 ศึกษาศาสตำร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์.  (2553).  มนุษยสัมพันธ์.  (พิมพ์ 

 ครั้งที่ 7).  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย.

ราชกิจจานุเบกษา.  ข้อบังคับคุรุสภา	 ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ	 

	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ์.	 2562.  [Online].  เข้าถึงได้จาก :   

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ 

 2562/E/068/T_0018.PDF. 2562.

ราชบัณฑิตำยสถาน.  (2556).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถุาน	 

	 พ.ศ์.	2556.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพมหานคร: นานม ี

 บุ�คพับลิเคชั่นส์.

ลักขณา  สริวัฒน์.  (2556).  มนุษยสัมพันธ์.  กรุงเทพมหานคร:  

 โอำ.เอำส.พริ้นตำิ้ง เฮ้าส์.

วิภาพร  มาพบสุข.  (2543).  มนุษยสัมพันธ์.  กรุงเทพมหานคร:  

 ซีเอำ็ดยูเคชั่น.

โศภิตำา  เถนว้อำง และจินตำนา  สรายุทธพิทักษ์.  การจัดโปรแกรม 

 กิจกรรมกลุม่สัมพนัธเ์พือ่ำสร้างเสริมมนษุยสมัพนัธ ์สำหรับ 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Management of a  

 Group Dynamic Activities Program to Enhance  

 Human Relations for Elementary School  

 Students.  วารสารครศุ์าสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั.   

 47 (ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน): 369-388.

สมุทร  ช�านาญ.  (2556).  ภาวะผู้น�าทางการศ์ึกษา	ทฤษฎีีและ 

	 ปฏิบัต.ิ  ระยอำง: พี. เอำส. การพิมพ์.

สุภาวดี  กิจประเสริฐ.  (2550).  รายงานผลการใช้โปรแกรม 

	 การพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการคบเพื่อน	 

	 ต่างเพศ์ไม่เหมาะสมของนักเรียนชั�นมัธยมศ์ึกษาปีที่	 3	 

	 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา.  สำนักงานเขตำพื้นที่การศึกษา 

 นครปฐม เขตำ 2. 

อำัญชิสา  สุรีย์แสง.  (2553).  การใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัย 

	 ในตนเองของนักเรยีนช่วงชั�นที	่3	โรงเรยีนอรุณประดิษฐ

	 จงัหวัดเพชรบุร.ี  ปรญิญาศลิปศาสตำรมหาบณัฑติำ บณัฑติำ 

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Good, Carter V.  (1973).  Dictionary	of	Education.  New  

 York: McGraw - Hill Book Company.



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

ณััฐพงษ์์  ศรีีใจวงศ์, คััจฉนัันัท์์  เลิิศพงษ์์ศิลิป์์, สุุชนั  ท์ิพย์์ท์ิพากรี

205วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื�อรถุยนต์ผ่านเต็นท์รถุมือสอง

ร้านเอ็กเซลเล้นท์	คาร์	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง

Marketing	Mix	Affecting	Consumer’s	Buying	Decision	for	a	Used	Car	

at	Excellent	Car	Shop	in	Muang	District,	Lampang	Province

ณัฐพงษ์		ศ์รีใจวงศ์์*, คัจฉนันท์  เลิศพงษ์ศิลป์, สุชน  ทิพย์ทิพากร

Nattapong  Srijaiwong, Kaschanan  Lertpongsin, Suchon  Tiptipakorn

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอำินเตำอำร์เทคลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

Faculty of Business Administration and Technology, Lampang Inter-Tech College, Lampang 52100 Thailand

*Corresponding author E-mail: mibcm@hotmail.com 

(Received: April 8 2022; Revised: June 15 2022; Accepted: September 6 2022)

บทคัดย่อ
 การศึกษาเรื่อำง ปัจจัยส่วนประสมทางการตำลาดที่มีผลต่ำอำการเลือำกซื้อำรถยนต์ำผ่านเต็ำนท์รถมือำสอำง ร้านเอ็ำกเซลเล้นท์ คาร์  

อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง มีวัตำถุประสงค์เพื่อำศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตำลาดที่มีผลต่ำอำการเลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง  

ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มตำัวอำย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือำ บุคคลที่ตำัดสินใจเลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์

รถมือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง จำนวน 80 คน เครื่อำงมือำที่ใช้ดำเนินการวิจัยเป็นแบบสอำบถาม โดยนำมา

วิเคราะห์และใช้สถิตำิ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตำรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอำายุ 31-40 ปี  

มีสถานภาพโสด มีอำาชีพธุรกิจส่วนตำัว เป็นพนักงานบริษัทเอำกชน และมีรายได้เฉลี่ยตำ่อำเดือำน 10,001-20,000 บาท ปัจจัยทางการตำลาด 

ทีม่ผีลต่ำอำการเลอืำกซือ้ำรถยนต์ำผ่านเต็ำนท์รถมอืำสอำง พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อำยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (x ̅̅ = 4.61) เมื่อำพิจารณาเป็นรายด้าน

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อำย ดังนี้ ด้านบุคคล (x ̅̅ = 4.88) ด้านกระบวนการตำ่าง ๆ ด้านการจัดการ (x ̅̅ = 4.86) ด้านช่อำงทาง 

การจดัจำหน่าย (x ̅̅ = 4.79) ด้านสิง่แวดล้อำมทางกายภาพ (x ̅̅ = 4.75) ด้านการส่งเสรมิทางการตำลาด (x ̅̅ = 4.47) ด้านผลติำภณัฑ์ (x ̅̅ = 4.25) 

และด้านราคา (x ̅̅ = 4.24) ตำามลำดับ การเปรียบเทียบรายได้กับปัจจัยส่วนประสมทางการตำลาด พบว่า รายได้ที่แตำกตำ่างส่งผลตำ่อำปัจจัย

ส่วนประสมทางการตำลาดใน ด้านผลิตำภัณฑ์ และด้านราคา อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 

คำสำคัญ : ปัจจัยทางการตำลาด, การเลือำกซื้อำ, รถมือำสอำง

Abstract
 The objective of this study was to study marketing mix affecting consumer’s buying decision for a used car 

at Excellent Car Shop in Muang District, Lampang Province. The sample group used in the study was 80 people who 

decided to buy a car at Excellent Car Shop in Muang District, Lampang Province. The research tool was questionnaires. 

The statistics used in the research were mean, standard deviation, and One-way ANOVA. The results of the study 

showed that most of the consumers were male, single, aged 31-40 years old, owned a business or employees in 

private companies, and had an average monthly income around 10,001-20,000 baht. Marketing mix affecting  

consumer’s buying decision for a used car as a whole was at the highest level (x ̅̅ = 4.61) When considering in each 

aspect in descending order, the results showed as follows: personal (x ̅ = 4.88); management process (x ̅ = 4.86),  

distribution channel (x ̅̅ = 4.79), physical environment (x ̅̅ = 4.75), promotion (x ̅̅ = 4.47), product (x ̅̅ = 4.25), and price  

(x ̅ = 4.24), respectively. The comparison between income and marketing mix revealed that different incomes  

affected marketing mix on product and price with statistical significance at the .05 Level. 

Keywords : marketing mix, buying, used cars
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บทนำ 

 รถมือำสอำง เป็นรถที่ผ่านการเป็นเจ้าขอำงมากกว่า 1 ครั้ง 

รถมือำสอำงมีจำหน่ายท่ัวไปตำามเตำ็นท์รถมือำสอำง บริษัทรถเช่า  

แฟรนไซส์ขอำงตำัวแทนจำหน่ายรถใหม่ ผู้ขายมักจะมีการรับประกัน

ใหเ้พ่ิมเตำมิในบางสว่น รวมไปถงึบรกิารซอ่ำมบำรงุและอำะไหล ่สำหรบั

การขายรถโดยเจ้าขอำงรถเอำง เรียกว่า รถบ้าน ซ่ึงตำ่อำมาผู้ขายรถ 

มักจะใช้คำว่า รถบ้าน แทนรถที่ผ่านการใช้งานเพียงเจ้าขอำงเดียว 

(สารานุกรมเสรี, 2565) 

 รถบ้าน คือำ รถที่เจ้าขอำงรถใช้ขับและนำมาขายเอำง 

เป็นการซื้อำขายโดยตำรงกับเจ้าขอำงรถ บางคนจอำดรถไว้ให้ดูที่บ้าน

หรือำนัดสถานที่ดูสภาพรถท่ีไหนซักแห่ง ถึงจะไม่ได้นัดกันที่บ้าน  

กย็งัเรยีกวา่เป็นรถบา้น นอำกจากนียั้งรวมถงึการประกาศด้วยตัำวเอำง

ผา่นคนรูจั้ก หรือำผ่านอิำนเทอำร์เน็ตำอำย่างเวบ็ไซต์ำเกีย่วกับรถยนต์ำ หรือำ 

โซเชียลมิเดียขอำงตำัวเอำงเพื่อำให้คนท่ีตำ้อำงการซ้ือำรถบ้าน สามารถ 

ค้นเจอำได้อำีกทาง

 รถเตำน็ท ์คอืำ การซือ้ำขายผา่นคนกลาง ไมไ่ดซ้ือ้ำกบัเจา้ขอำง

โดยตำรง และเป็นธุรกิจซื้อำขายรถยนตำ์มือำสอำงโดยเฉพาะ มีสถานที่

ซื้อำขายเป็นหลักแหล่ง ในอำดีตำจะขายตำามริมถนนมีเต็ำนท์ผ้าใบกาง

ให้รถจอำด จงึถกูเรยีกกันว่า รถเต็ำนท์ หรือำเตำน็ท์รถมอืำสอำง แต่ำสมัยนี้ 

อำัพเกรดให้ดูดีขึ้นเป็นห้อำงแถวหรือำอำาคารพาณิชย์ แต่ำก็ยังถูกเรียก

เหมือำนเดิม สำหรับรถท้ัง 2 ประเภทก็ล้วนแตำ่เป็นรถยนตำ์มือำ 2  

ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว สำหรับคนท่ีมีงบน้อำย เพิ่งเริ่มตำ้นทำงาน  

รายได้ยังไม่ดีนัก แต่ำมีความจำเป็นตำ้อำงใช้รถยนต์ำ การใช้รถมือำสอำง

เป็นตำัวเลือำกที่ดีประหยัดเงินได้หลักแสนบาทเลยทีเดียว หากเทียบ

กบัรถใหม ่ในปัจจบุนัรถยนตำม์อืำสอำงประเภทรถเก�งจะมีราคาถกูและ

มีตำัวเลือำกมากมาย (สาระเกี่ยวกับรถยนตำ์, 2561)

 ส่ิงที่น่าจับตำามอำง คือำ แพลตำฟอำร์มอำอำนไลน์ที่เข้ามา 

มบีทบาทในการทำธุรกจิตำลาดรถยนตำม์อืำสอำงมากขึน้ ทัง้ในด้านขอำง

ข้อำมูลและช่อำงทางการขาย รถยนต์ำมือำสอำงที่นำเข้าสู่ตำลาดจะถูก 

คัดสรร และมีคุณภาพมากกว่าเดิม ผู้ซื้อำสามารถเปรียบเทียบราคา

ได้ด้วยตัำวเอำง ในขณะที่ผู้ประกอำบการใหญ่มีการเปล่ียนมาใช ้

การขายทางแพลตำฟอำร์มอำอำนไลน์มากขึ้นอำย่างเห็นได้ชัด ท้ัง  

Facbook Youtube Line และ Website โดยปัจจุบันส่วนมาก 

ผู้ประกอำบการจะเน้นการทำตำลาดทาง Facebook ขอำงตำนเอำง 

เป็นหลัก ส่วนแพลตำฟอำร์มอำอำนไลน์ในรูปแบบขอำง Listing ที่ลง

ประกาศขายนั้นได้รับความนิยมน้อำยลงแตำ่ก็ยังคงมีใช้อำยู่ เช่น 

Kaidee, One2Car และ Taradrod ที่มีความพร้อำมทั้งด้านเงินทุน

และบุคลากร มีการปรับตำัว และพัฒนารูปแบบการขาย เข้าสู่ระบบ

อำอำนไลน์มากขึ้น (ผู้จัดการอำอำนไลน์, 2565) 

 ด้วยสาเหตำดุงักลา่วจงึทำใหผู้้วจิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา

ถึงปัจจัยส่วนผสมทางการตำลาดที่มีผลตำ่อำการเลือำกซื้อำรถยนตำ ์

ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัด

ลำปาง ได้แก ่ดา้นผลติำภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่ำงทางการจัดจำหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตำลาด ดา้นบุคคล ดา้นสิง่แวดล้อำมทางกายภาพ 

ด้านกระบวนการให้บริการ เพื่อำเป็นข้อำมูลให้กับธุรกิจและ 

ผู้ประกอำบการอำื่นที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ทางการตำลาดให้สอำดคล้อำงกับสถานการณ์

ปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายและความตำ้อำงการขอำงผู้บริโภครถยนตำ์ 

มือำสอำงตำ่อำไป

วัตถุุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อำศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตำลาดที่มีผลตำ่อำ 

การเลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ 

อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

รายได้เฉลี่ยตำ่อำเดือำน

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด

- ปัจจัยด้านผลิตำภัณฑ์

- ปัจจัยด้านราคา 

- ปัจจัยด้านช่อำงทางการจัดจำหน่าย 

- ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตำลาด 

- ปัจจัยด้านบุคคล 

- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อำมทางกายภาพ 

- ปัจจัยด้านกระบวนการตำ่าง ๆ ด้านการจัดการ
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สมมติฐานของการวิจัย
 H

0
 = รายได้ท่ีแตำกต่ำางกันไม่ส่งผลต่ำอำปัจจัยส่วนประสม

ทางการตำลาดในการเลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง  

ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง

 H
1
 = รายได้ท่ีแตำกต่ำางกันส่งผลต่ำอำปัจจัยส่วนประสม

ทางการตำลาดในการเลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง  

ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การ ศึกษาครั้ งนี้ เ ป็นการ ศึกษาแบบเชิ งป ริมาณ  

(Quantitative Research) โดยไดก้ำหนดวธิกีารในการศกึษาไวด้งันี้

 1. ประชากรและกลุ่มตำัวอำย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือำ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

เลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำ

เมือำง จังหวัดลำปาง จากสถิตำิการเข้ามาใช้บริการระยะเวลา ตำั้งแตำ่

เดือำนกุมภาพันธ์ - เดือำนพฤษภาคม 2565 จำนวน 100 คน 

 กลุม่ตำวัอำยา่ง กลุ่มตัำวอำยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้จำนวน 

80 คน โดยได้คำนวณหาขนาดกลุ่มตัำวอำย่าง ด้วยการกำหนด 

ค่าความเชื่อำมั่นเท่ากับ 95% (ระดับความเชื่อำม่ัน 0.05 (มีค่า

ความคลาดเคลือ่ำนเท่ากับ +5%) โดยการใชส้ตูำรคำนวณกลุม่ตัำวอำย่าง

ขอำงยามาเน่ (Yamane, 1973) 

 2. เครื่อำงมือำที่ใช้ในการศึกษา

 เค ร่ือำงมือำที่ ใช้ดำ เนินการวิจัย เป็นแบบสอำบถาม  

(Questionnaires) โดยแบ่งอำอำกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 เปน็แบบสอำบถามเกีย่วกบัขอ้ำมลูทัว่ไปขอำงผู้ตำอำบ

แบบสอำบถาม โดยลักษณะแบบสอำบถามเป็นแบบตำรวจสอำบรายการ 

(Checklist) ได้แก่ เพศ อำายุ สถานภาพ อำาชีพ และรายได้

 ส่วนที ่2 เป็นแบบสอำบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตำลาดทีม่ผีลตำอ่ำการเลอืำกซือ้ำรถยนตำผ์า่นเตำน็ทร์ถมอืำสอำง รา้น

เอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 

ด้านผลิตำภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม

ทางการตำลาด ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อำมทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการต่ำาง ๆ ด้านการจัดการ โดยแบบสอำบถามเป็นแบบ

มาตำราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยในแต่ำละข้อำคำถาม 

จะมีคำตำอำบที่ให้เลือำก 5 ระดับ (Likert, Rensis, 1967) คือำ  

5 = ความคิดเห็นระดับมากที่สุด, 4 = ความคิดเห็นระดับมาก,  

3 = ความคิดเห็นระดับปานกลาง, 2 = ความคิดเห็นระดับน้อำย,  

1 = ความคิดเห็นระดับน้อำยที่สุด

 3. การสร้างเครื่อำงมือำและการหาคุณภาพขอำงเครื่อำงมือำ

    1) ศึกษาเอำกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อำง เพื่อำเป็น

แนวทางในการกำหนดกรอำบแนวคิดและแบบสอำบถาม

    2) กำหนดโครงสร้างขอำงเครือ่ำงมอืำ โดยใช้วตัำถปุระสงค์ 

ขอำงการวิจัย กรอำบแนวความคิดและตำัวแปรที่จะศึกษาเป็นหลัก

    3) สร้างแบบสอำบถาม ตำามวัตำถุประสงค์ขอำง 

การศึกษาและนิยามคำศัพท์ 

    4) ทดสอำบหาความเชื่อำมั่น (Reliability) ขอำง

แบบสอำบถาม จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีการหาความสอำดคล้อำงภายใน 

(Internal Consistency Method) โดยการหาคา่สมัประสทิธิอ์ำลัฟา

ขอำงครอำนบาท (Cronbach, L.J., 1990) ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

ทางสถิตำ ิซึง่สามารถวิเคราะห์ความเชือ่ำมัน่ขอำงแบบสอำบถาม ได้ดงันี ้

ด้านผลิตำภัณฑ์ = .915 ด้านราคา = .732 ด้านการจัดจำหน่าย  

= .723 ด้านการส่งเสริมทางการตำลาด = .920 ด้านบุคคล = .908 

ด้านสิ่งแวดล้อำมทางกายภาพ = .812 และด้านกระบวนการตำ่าง ๆ 

ด้านการจัดการ = .938 ทุกด้านมีค่ามากกว่า .70 แสดงว่า

แบบสอำบถามมีความเชื่อำมั่น และเชื่อำถือำได้เพียงพอำตำ่อำการนำไปใช้

วิธีการรวบรวมข้อมูล
 1. ผู้ทำวิจัยทำการรวบรวมข้อำมูลและทำการแจก

แบบสอำบถาม ผู้ทีซ่ือ้ำรถยนต์ำผ่านเต็ำนท์รถมือำสอำงด้วยตำนเอำง จำนวน 

80 ชดุ โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้ำมลูภาคสนามทัง้สิน้ 16 สปัดาห์

 2. ผู้วิจัยตำรวจสอำบความเรียบร้อำยขอำงแบบสอำบถาม 

ก่อำนนำไปวิเคราะห์ข้อำมูลตำ่อำไป

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถุิติที่ใช้
 1. นำข้อำมูลที่ได้จากแบบสอำบถามมาวิเคราะห์ตำาม

กระบวนการวิจัย โดยผู้วิจัยได้นำข้อำมูลตำ่าง ๆ มาประมวลผลด้วย

ระบบคอำมพิวเตำอำร์ โดยใชโ้ปรแกรมสำเรจ็รูป ในการวิเคราะห์ขอ้ำมูล

 2. สถิตำิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อำมูลปัจจัยทางการตำลาด 

ทีม่ผีลตำอ่ำการเลอืำกซือ้ำรถยนตำผ์า่นเตำน็ทร์ถมอืำสอำง รา้นเอำก็เซลเลน้ท์ 

คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง ดังนี้

    1. ข้อำมูลทั่วไปขอำงผู้ตำอำบแบบสอำบถาม สถิตำิท่ีใช้ 

ค่าร้อำยละ ค่าความถี่ 

    2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตำลาดที่ มีผลต่ำอำ 

การเลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ 

อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง ใช้สถิตำิ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตำรฐาน

    3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way ANOVA) ขอำงปัจจัยข้อำมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลตำ่อำปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตำลาดตำ่อำการเลือำกซ้ือำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์รถ 

มือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอำผลการวิเคราะห์

ข้อำมูลอำอำกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนท่ี	1	การวเิคราะหเ์กีย่วกบัขอ้มลูท่ัวไปของผู้บรโิภค

ที่มาเลือกซื�อรถุยนต์ผ่านเต็นท์รถุมือสอง	ร้านเอ็กเซลเล้นท์	คาร์	

อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อำยละ 80.0 และ

เพศหญิง ร้อำยละ 20.0 ในเรื่อำงขอำงอำายุ ผู้บริโภคมีอำายุ 31-40 ปี  

คดิเปน็รอ้ำยละ 43.8 สว่นใหญม่สีถานภาพ โสด คดิเปน็รอ้ำยละ 43.8 

ส่วนใหญ่มีอำาชีพธุรกิจส่วนตำัว คิดเป็นร้อำยละ 37.5 พนักงานบริษัท

เอำกชน คดิเปน็รอ้ำยละ 30.0 มรีายไดเ้ฉลีย่ตำอ่ำเดอืำน 10,001-20,000 

บาท คิดเป็นร้อำยละ 45.0 

 ส่วนที่	2	การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื�อรถุยนต์ผ่านเต็นท์รถุมือสอง	

ร้านเอ็กเซลเล้นท์	คาร์	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยทางการตำลาด

ทีม่ผีลตำอ่ำการเลอืำกซือ้ำรถยนตำผ์า่นเตำน็ทร์ถมอืำสอำง รา้นเอำก็เซลเลน้ท์ 

คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง ได้ผลตำามตำารางที่ 1

ตารางที่	1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตำลาดที่มีผลตำ่อำการเลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ 

  อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง

 ปัจจัยการตลาด	 x ̅̅ 	 S.D.	 ระดับความคิดเห็น

1. ด้านผลิตำภัณฑ์  4.25 0.77 มาก

2. ด้านราคา  4.24 0.71 มาก

3. ด้านช่อำงทางการจัดจำหน่าย 4.79 0.31 มากที่สุด

4. ด้านการส่งเสริมทางการตำลาด 4.47 0.57 มาก

5. ด้านบุคคล  4.88 0.30 มากที่สุด

6. ด้านสิ่งแวดล้อำมทางกายภาพ 4.75 0.48 มากที่สุด

7. ด้านกระบวนการตำ่าง ๆ ด้านการจัดการ 4.86 0.33 มากที่สุด

 รวมทุกด้าน	 4.61	 0.47	 มากที่สุด

 

 จากตำารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยทางการตำลาดที่มีผลต่ำอำการเลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเต็ำนท์รถ 

มือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง  

ในภาพรวมอำยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̅ = 4.61) เม่ือำพิจารณาเป็น 

รายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อำย ดังนี้ ด้านบุคคล 

(x ̅ = 4.88) ด้านกระบวนการตำ่าง ๆ ด้านการจัดการ (x ̅ = 4.86)  

ด้านช่อำงทางการจัดจำหน่าย (x ̅ = 4.79) ด้านสิ่งแวดล้อำมทาง

กายภาพ (x ̅ = 4.75) ด้านการส่งเสริมทางการตำลาด (x ̅ = 4.47)  

ด้านผลิตำภัณฑ์ (x ̅ = 4.25) และด้านราคา (x ̅ = 4.24) ตำามลำดับ 

สามารถพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

 ด้านผลิตำภัณฑ์ อำยู่ในระดับมาก (x ̅̅ = 4.25) เมื่อำพิจารณา

เป็นรายข้อำ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อำย ดังนี้ ตำรา/

ยี่ห้อำ/รุ่น (x ̅ = 4.56) อำุปกรณ์ตำกแตำ่งเพื่อำความสวยงาม/อุำปกรณ์

อำำนวยความสะดวก (x ̅̅ = 4.37) ขนาดเครือ่ำงยนต์ำ/สมรรถนะ อำตัำรา

เรง่ แรงม้า แรงบิด (x ̅̅ = 4.32) ความนิยม/ความหรูหรา/ภาพลักษณ์

ขอำงรถยนต์ำ (x ̅ = 4.30) มาตำรฐานความปลอำดภัย (x ̅ = 4.27)  

การอำอำกแบบภายใน (x ̅̅ = 4.23) สมรรถนะช่วงลา่งการยึดเกาะถนน 

(x ̅ = 4.22) อำัตำราการสิ้นเปลือำงเชื้อำเพลิง (x ̅ = 4.16) ขนาดห้อำง

โดยสาร (x ̅̅ = 4.05) และความยากง่ายในการหาอำะไหล่ (x ̅̅ = 4.00) 

ตำามลำดับ

 ด้านราคา อำยู่ในระดับมาก (x ̅̅ = 4.24) เมื่อำพิจารณาเป็น

รายขอ้ำ โดยเรยีงลำดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ำย ดงันี ้ราคาจำหน่าย  

(x ̅ = 4.43) เงินดาวน์เริ่มตำ้น (x ̅ = 4.28) อำัตำราภาษี (x ̅ = 4.28)  

อำัตำราดอำกเบี้ยในการผ่อำนชำระ (x ̅ = 4.27) ระยะเวลาในการผ่อำน

ชำระ (x ̅̅ = 4.27) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (x ̅̅ = 4.10) และราคา

ขายตำ่อำ (x ̅̅ = 4.08) ตำามลำดับ

 ด้านช่อำงทางการจัดจำหน่าย อำยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(x ̅̅ = 4.79) เมือ่ำพิจารณาเป็นรายข้อำ โดยเรยีงลำดับค่าเฉลีย่จากมาก 

ไปหาน้อำย ดงันี ้ลกูคา้สามารถสัง่ซือ้ำหรือำเลือำกชมสินค้าทางอำอำนไลน์

ได้ (x ̅̅ = 5.00) ความน่าเชื่อำถือำขอำงสถานที่จัดจำหน่าย (x ̅̅ = 4.87) 

สถานที่ตำั้งเตำ็นท์ มีทำเล ที่ตำั้งสะดวกใกล้บ้าน/ที่ทำงาน (x ̅̅ = 4.66) 

และการตำกแตำ่งเตำ็นท์ ความสะอำาด (x ̅̅ = 4.62) ตำามลำดับ

 ด้านการส่งเสรมิทางการตำลาด อำยูใ่นระดบัมาก (x ̅̅ = 4.48) 

เมื่อำพิจารณาเป็นรายข้อำ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อำย 

ดงันี ้มกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธส์นิคา้ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัผ่านชอ่ำงทางท่ี

หลากหลาย (x ̅̅ = 4.87) มบีรกิารหลงัการขาย (x ̅̅ = 4.85) มกีจิกรรม

ส่งเสริมการขายอำย่างสม่ำเสมอำ เช่น การลด แลก แจก แถม (x ̅̅ = 

4.83) การให้ทดลอำงขับ (x ̅ = 4.67) ผ่อำนชำระแบบไม่มีดอำกเบี้ย  

(x ̅̅ = 4.66) การรับประกันหลังการขาย (x ̅̅ = 4.60) การแถมอุำปกรณ์
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แตำ่งรถ (x ̅̅ = 3.67) และการแถมประกันอำุบัตำิเหตำุ (x ̅̅ = 3.66) ตำาม

ลำดับ

 ด้านบคุคล อำยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x ̅̅ = 4.88) เมือ่ำพจิารณา

เปน็รายข้อำ โดยเรยีงลำดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อำย ดงันี ้พนักงาน

มีความซื่อำสัตำย์ ไว้วางใจได้ (x ̅ = 4.94) การให้ข้อำมูลเกี่ยวกับรถ 

ขอำงพนักงานขาย (x ̅̅ = 4.88) พนักงานมีความรู้ในการให้คำแนะนำ 

(x ̅̅ = 4.88) พนักงานมีอำัธยาศัยดี น่าเชื่อำถือำ (x ̅̅ = 4.87) พนักงาน

เอำาใจใส่ลูกค้าเป็นอำย่างดี (x ̅ = 4.87) พนักงานสุภาพเรียบร้อำย  

(x ̅̅ = 4.87) และการบริการขอำงพนักงานขาย (x ̅̅ = 4.85) ตำามลำดับ

 ด้านสิ่งแวดล้อำมทางกายภาพ อำยู่ในระดับมากที่สุด  

(x ̅̅ = 4.75) เมือ่ำพิจารณาเป็นรายข้อำ โดยเรยีงลำดบัค่าเฉลีย่จากมาก 

ไปหาน้อำย ดังนี้ สถานท่ีจำหน่ายมีความพร้อำมในการให้บริการ  

(x ̅ = 4.87) ช่วงเวลาเปิดทำการขอำงเตำ้นท์ (x ̅ = 4.81) ห้อำงพัก 

รับรอำงลูกค้าและสถานที่เซ็นสัญญา (x ̅ = 4.63) และมีสิ่งอำำนวย 

ความสะดวกด้านสถานที่ (x ̅̅ = 4.62) ตำามลำดับ

 ด้านกระบวนการต่ำาง ๆ ด้านการจัดการ อำยู่ในระดับ 

มากที่สุด (x ̅ = 4.86) เม่ือำพิจารณาเป็นรายข้อำ โดยเรียงลำดับ 

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อำย ดงันี ้มกีารให้บริการเป็นระบบน่าเชือ่ำถอืำ, 

มกีารนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการให้บริการ, มกีารบริการทีป่ระทับใจ 

และใส่ใจลูกค้า, การส่งมอำบรถมีขั้นตำอำนที่รวดเร็ว (x ̅̅ = 4.87) และ

มีพนักงานขายคอำยให้การตำ้อำนรับ (x ̅̅ = 4.81) ตำามลำดับ

 ส่วนที่ 3 การทดสอำบสมมติำฐานการเปรียบเทียบปัจจัย

สว่นประสมทางการตำลาดในการเลือำกซือ้ำรถยนตำผ์า่นเตำน็ทร์ถมอืำสอำง 

ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง จำแนกตำาม 

รายได้

ตารางที่	2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตำลาดในการเลือำกซื้อำรถยนตำ์ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ 

  อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง จำแนกตำามรายได้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แหล่งข้อมูล df ss MS F P-value

1. ด้านผลิตำภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 5 44.728 8.946 1.987 .050

ภายในกลุ่ม 74 2.672 .036

รวม 79 47.400

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 5 38.136 7.627 1.974 .000

ภายในกลุ่ม 74 2.117 .029

รวม 79 40.253

3. ด้านช่อำงทางการจัดจำหน่าย ระหว่างกลุ่ม 5 7.310 1.462 1.190 .277

ภายในกลุ่ม 74 .495 .007

รวม 79 7.805

4. ด้านการส่งเสริมทางการตำลาด ระหว่างกลุ่ม 5 24.271 4.854 1.330 .250

ภายในกลุ่ม 74 1.670 .023

รวม 79 25.940

5. ด้านบุคคล ระหว่างกลุ่ม 5 6.735 1.347 .787 .560

ภายในกลุ่ม 74 .834 .011

รวม 79 7.569

6. ด้านสิ่งแวดล้อำมทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 5 16.479 3.296 .523 .758

ภายในกลุ่ม 74 2.121 .029

รวม 79 18.600

7. ด้านกระบวนการตำ่าง ๆ ด้านการจัดการ ระหว่างกลุ่ม 5 7.629 1.526 .533 .751

ภายในกลุ่ม 74 1.059 .014

รวม 79 8.687
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 จากตำารางที ่2 พบว่า ผูบ้รโิภคทีมี่รายไดแ้ตำกตำา่งกัน ทำให้

ส่งผลต่ำอำปัจจัยส่วนประสมทางการตำลาดในการเลือำกซื้อำรถยนต์ำ 

ผ่านเตำ็นท์รถมือำสอำง ร้านเอำ็กเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัด

ลำปาง ที่แตำกตำ่างกันใน ด้านผลิตำภัณฑ์ และด้านราคา แตำกตำ่างกัน

อำย่างมีนัยสำคัญทางสถิตำิที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล
 จากสรุปผลขอำงการวิเคราะห์จากแบบสอำบถามแนวคิด

ส่วนประสมทางการตำลาด ประกอำบด้วย 7 ด้าน คือำ ด้านผลิตำภัณฑ์  

ด้านราคา ด้านช่อำงทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการ

ตำลาด ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงแวดล้อำมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ

จัดการ เมื่อำพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อำย ดังนี้ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการจัดการ ด้านช่อำงทาง 

การจัดจำหน่าย ด้านสิ่งแวดล้อำมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริม

ทางการตำลาด ด้านผลิตำภัณฑ์ และด้านราคา ตำามลำดับ และเมื่อำ

เปรียบเทียบรายได้ทีแ่ตำกต่ำางกันกับปัจจัยส่วนประสมทางการตำลาด 

พบว่า รายได้ที่แตำกตำ่างกันขอำงผู้บริโภค ส่งผลตำ่อำปัจจัยส่วนประสม

ทางการตำลาด ในดา้นผลติำภณัฑ ์และดา้นราคา อำยา่งมนียัสำคญัทาง

สถิตำิที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถอำภิปรายผลได้ดังนี้

 ปัจจยัดา้นบคุลากรมผีลตำอ่ำการเลอืำกซ้ือำรถยนต์ำผา่นเต็ำนท์

รถมือำสอำง ร้านเอ็ำกเซลเล้นท์ คาร์ อำำเภอำเมือำง จังหวัดลำปาง 

มากทีสุ่ดเมือ่ำเทียบกับปัจจยัดา้นอำืน่  โดยพบว่าประเด็นทีมี่ผลสูงสดุ 

คือำ พนักงานขอำงทางร้านมีความซ่ือำสัตำย์ น่าเช่ือำถือำและมีความรู ้

ด้านรถยนตำ์สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ ซึ่งสอำดคล้อำงกับ 

งานวิจยัขอำง จรัิสย์  ธรีะพัฒน์ธชักร (2560)  ได้กล่าวว่า ดา้นบุคลากร

ที่ให้บริการ (People) อำาจเนื่อำงมาจากพนักงานมีอำัธยาศัยที่ด ี

นา่เชือ่ำถอืำ รอำงลงมา พนกังานสภุาพเรยีบรอ้ำย พนักงานเอำาใจใสล่กูคา้

เป็นอำย่างด ีพนักงานสุภาพเรยีบร้อำย และการบริการขอำงพนักงานขาย 

ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ ทางร้านมีการให้บริการเป็นระบบ 

น่าเชื่อำถือำ นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการให้บริการ เป็นที่ประทับใจ

ตำ่อำลูกค้า ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง วรุตำม์  ประไพพักตำร์ (2556)  

ได้กล่าวว่าผู้บริโภคเมื่อำซื้อำสินค้าจะคาดหวังกระบวนในการดำเนิน

ธุรกิจ ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น 

การบรกิารทีร่วดเรว็ ความสะดวกสบายในการไปซือ้ำผลิตำภณัฑ์ เพือ่ำ

เปน็การลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมการซือ้ำ  และมีพนกังานขาย

คอำยให้การตำ้อำนรับ

 ปัจจัยด้านช่อำงทางการจัดจำหน่าย สถานที่จัดจำหน่าย  

มีทำเลที่ตำั้งสะดวกตำ่อำการเดินทาง ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง ธวัชชัย  ขันธ์เสน และพิมุกตำ์  สมชอำบ 

(2558) ได้กล่าวว่า ลูกค้าให้ความสำคัญกับบริษัทตำัวแทนจำหน่าย 

ตำั้งอำยู่ในแหล่งชุมชนที่มีการคมนาคมสะดวก 

 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ำมทางกายภาพ  ทางรา้นไดร้บัประกนั

คุณภาพการซ่อำมแซมรถยนตำ์ ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง อำุกฤษ   

อำทุยัวัฒนา (2557)  ได้กล่าววา่ คณุภาพการซอ่ำมและการรบัประกนั

การซ่อำม  เป็นปัจจัยทีมี่อำทิธิพลต่ำอำการตัำดสินใจซือ้ำรถยนต์ำมอืำสอำงคือำ

ลูกค้าส่วนใหญ่

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตำลาด ทางร้านได้มีการ

โฆษณา ประชาสมัพนัธส์นิค้าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัผา่นช่อำงทางทีห่ลากหลาย 

มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอำย่างสม่ำเสมอำ ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัย

ขอำง สุภาพร  โยเฮือำง (2558) ได้กล่าวว่า ลูกค้าให้ความสำคัญ 

เนือ่ำงจากมกีารแจกแถมสนิค้าอำืน่ ๆ  โฆษณาตำามสือ่ำต่ำาง ๆ  มคีำแนะนำ 

จากช่างผู้เชี่ยวชาญ 

 ปัจจัยด้านผลิตำภัณฑ์ ลูกค้าได้ให้ความสำคัญใน ยี่ห้อำ, รุ่น 

และขนาดเครื่อำงยนตำ์/สมรรถนะ อำัตำราเร่ง แรงม้า และเมื่อำทำการ

เปรียบเทียบรายได้ที่แตำกตำ่างกันขอำงผู้บริโภค ด้านผลิตำภัณฑ์ส่งผล

ตำ่อำการเลือำกซื้อำรถยนตำ์ขงผู้บริโภค ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง  

อำุกฤษ  อำุทัยวัฒนา (2557) ได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอำิทธิพลต่ำอำการ

ตำัดสินใจซื้อำรถยนตำ์มือำสอำงคือำ ระบบความปลอำดภัย รุ่นขอำงรถยนตำ์ 

ตำามด้วยสมรรถนะขอำงช่วงล่าง เป็นสิ่งปัจจัยที่ลูกค้าคำนึงถึง 

มากที่สุด 

 ปัจจัยด้านราคา ลูกค้าให้ความสำคัญกับราคาจำหน่าย  

อำัตำราดอำกเบี้ยในการผ่อำนชำระ และเมื่อำทำการเปรียบเทียบรายได้ 

ที่แตำกตำ่างกันขอำงผู้บริโภค ด้านราคาส่งผลตำ่อำการเลือำกซื้อำรถยนต์ำ

ขอำงผู้บริโภค ซึ่งสอำดคล้อำงกับงานวิจัยขอำง อำุกฤษ  อำุทัยวัฒนา 

(2557) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอำิทธิพลตำ่อำการตำัดสินใจซื้อำรถยนต์ำ 

มือำสอำง คือำราคาจำหน่าย ตำามด้วยอำัตำราดอำกเบี้ยในการผ่อำนชำระ 

ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้วิธีการชำระเงินด้วยการเช่าซื้อำและเงินกู้

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยในครั�งนี�

 1. เจ้าขอำงธุรกิจเตำ็นท์รถมือำสอำงควรที่จะมีการกำหนด

ราคารถยนตำ์มือำสอำงที่เป็นมาตำรฐานในการซื้อำหรือำขายตำ่อำ เพื่อำ

สามารถทำให้ลกูค้าเกิดความเชือ่ำมัน่ในการชำระค่ารถ เมือ่ำตัำดสินใจ

เลือำกซื้อำรถยนตำ์มือำสอำงจากเตำ็นท์รถ

 2. เจ้าขอำงธุรกิจเต็ำนท์รถมือำสอำงควรที่จะแจกขอำงแถม 

ให้กับผู้บริโภค เพื่อำกระตำุ้นยอำดขายรวมทั้ง ลูกค้าที่จ่ายเป็นเงินสด 

ควรที่จะให้ส่วนลดเงินสด เพื่อำจูงใจในการตำัดสินใจซื้อำ เตำ็นท์รถ 

มอืำสอำงควรมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธผ์า่นสือ่ำอำอำนไลน์ และมี

การจัดกิจกรรมทางการตำลาด

 3. เจ้าขอำงธุรกิจเตำ็นท์รถมือำสอำงควรที่จะมีการบริการ

หลังการขายที่ลูกค้าตำ้อำงการ เพื่อำสร้างความมั่นใจก่อำนที่ผู้บริโภค 

จะตำัดสินใจซื้อำ 
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 ข้อเสนอแนะในการศ์ึกษาครั�งต่อไป

 ควรทำการศกึษาความคดิเหน็ขอำงผูบ้รโิภคในจงัหวดั เพือ่ำ

ศกึษาความตำอ้ำงการขอำงผูบ้ริโภคทีม่ตีำอ่ำการตำดัสนิใจเลือำกซือ้ำรถยนต์ำ

มือำสอำง เพื่อำสามารถนำมาวิเคราะห์ความตำ้อำงการในการตำัดสินใจ

เลือำกซื้อำขอำงผู้บริโภค 
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

Rajabhat	Rambhai	Barni	Research	Journal

 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาตำิที่ผ่านการรับรอำงผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อำมูล TCI กลุ่ม 2  

(พ.ศ. 2563-2567) จัดท�าขึ้นเพื่อำเผยแพร่ผลงานวิจัยขอำงคณาจารย์ นิสิตำนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอำก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอำกตำ่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอำื่น ๆ ได้น�าผลงานวิจัยที่ตำีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตำถุประสงค์เพื่อำ 1) เผยแพร่

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขอำงบุคลากรทั้งภายในและภายนอำกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อำเป็นสื่อำกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 

และ 3) เพื่อำส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการขอำงบุคลากร

 วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตำร์และสังคมศาสตำร์ รวมถึงสหวิทยาการตำ่างๆ ที่เกี่ยวข้อำงกับสังคมและชุมชน 

โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 4 เดือำน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 

(กันยายน-ธันวาคม) โดยบทความที่ตำีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอำบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขาวิชานั้น ๆ 

ไม่น้อำยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review ข้อำคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อำหาบทความตำ่าง ๆ วารสาร

วิจัยร�าไพพรรณี ถือำเป็นความเห็นและความรับผิดชอำบโดยตำรงขอำงผู้เขียน

ค�าแนะน�าการเตรียมต้นฉบับ
 บทความที่รับตำีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ	

A4	 พิมพ์หน้าเดียว	 จ�านวนไม่เกิน	 10-12	 หน้า	 และก�าหนดให้ใช้ตัวอักษร	 TH	 SarabunPSK ประกอำบด้วย ชื่อำเรื่อำง ชื่อำผู้เขียน  

สถานที่ท�างาน การตำิดตำ่อำผู้เขียน โดยบทความตำ้อำงมีบทคัดย่อำทั้งภาษาไทยและภาษาอำังกฤษ ค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�า) และ

มีส่วนประกอำบดังนี้ บทน�า วัตำถุประสงค์ขอำงการวิจัย ขอำบเขตำการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอำภิปรายผลการวิจัย  

ข้อำเสนอำแนะ กิตำตำิกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอำกสารอำ้างอำิง

ระเบียบการตีพิมพ์
 1) ผู ้วิจัยด�าเนินการเขียนบทความวิจัยตำามข้อำก�าหนดรูปแบบขอำงวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ขอำงสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะตำ้อำงไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอำื่นใดมาก่อำน

  2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตำรงตำามแบบฟอำร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบบ 

อำอำนไลน์ Thaijo วารสารวิจัยร�าไพพรรณี โดยสมัครผ่านเว็บไซตำ์ระบบ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/ ทั้งนี้สามารถ

ตำิดตำามรายละเอำียดและดาวน์โหลดแบบฟอำร์มตำ่าง ๆ ได้ที่ http://www.research.rbru.ac.th/journal.php สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 3) ผู้วิจัยตำ้อำงช�าระค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการตำีพิมพ์ขอำงวารสารวิจัยร�าไพพรรณี จ�านวน	4,000	บาท	หลังจากบทความ

ผ่านการพิจารณาเบื�องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	เรียบร้อยแล้ว 

 4) ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

 โอำนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ช่ือำบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ประเภทบัญชีอำอำมทรัพย์ ธนาคาร 

กรุงศรีอำยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา	SCAN	หลักฐานการช�าระเงินได้ที ่อำีเมล research_rbru2010@

hotmail.com

 กอำงบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีท่ีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตำอำบแทน 

การพิจารณาบทความขอำงผู้ทรงคุณวุฒิ

 5) ผูว้จิยัจะต้ำอำงด�าเนนิการปรบัแก้ไขบทความตำามผลการตำรวจประเมินขอำงกอำงบรรณาธกิาร และผูท้รงคณุวฒุขิอำงวารสารวจิยั

ร�าไพพรรณี อำย่างตำ่อำเนื่อำงตำลอำดกระบวนการในการตำีพิมพ์

  6) เมื่อำผู้วิจัยได้ด�าเนินการตำามระเบียบ ข้อำที่ 1) - ข้อำ 5) เรียบร้อำยแล้ว กอำงบรรณาธิการจะอำอำกใบตำอำบรับการตำีพิมพ์และ 

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�าเนินการตำามกระบวนการตำีพิมพ์ตำ่อำไป

 7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติำตำามระเบียบการตีำพิมพ์กอำงบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีำพิมพ์บทความการวิจัยไปยังหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอำยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n ขนาดกระดาษ A4

 n ขอบกระดาษ ขอำบบน 1 นิ้ว  ขอำบล่าง 1 นิ้ว  ขอำบซ้าย 1.25 นิ้ว  ขอำบขวา 1 นิ้ว

 n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)

 n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตำามที่ก�าหนดดังนี้

  o ชื่อเรื่อง	(Title)	

   - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตำัวหนา 

   - ภาษาอำังกฤษ ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตำัวหนา  

  o ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)

   - ชื่อำผู้เขียน ภาษาไทย-อำังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตำัวหนา 

   - ที่อำยู่ผู้เขียน ภาษาไทย-อำังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตำัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - อำีเมลผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตำอำบรับบทความ

    *Corresponding author E-mail:  (Received; Revised; Accepted)

  o บทคัดย่อ 

   -  ชื่อำ “บทคัดย่อำ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตำัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - เนื้อำหาบทคัดย่อำภาษาไทย ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอำบ, ตำัวธรรมดา 

  o ค�าส�าคญั ให้พมิพ์ต่ำอำจากส่วนบทคดัย่อำ โดยเลอืำกค�าส�าคญัทีเ่กีย่วข้อำงกบับทความประมาณ 3-5 ค�า ใช้ตำวัอำกัษรภาษาไทย  

   หรือำ อำังกฤษ ขนาด 14 point

   - เนื้อำหา บทคัดย่อำภาษาอำังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอำบ, ตำัวหนา 

   - ย่อำหน้า 0.5 นิ้ว 

  o Keyword ให้พิมพ์ตำ่อำจากส่วน Abstract โดยเลือำกค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้อำงกับบทความภาษาอำังกฤษ ขนาด 14 point

  o รายละเอียดบทความ	(Body) 

   - ค�าหลักบทขนาด 16 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตำัวหนา 

   - หัวข้อำย่อำยขนาด 14 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตำัวหนา

   -  ตำัวอำักษรขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอำบ, ตำัวธรรมดา

   - ย่อำหน้า 0.5 นิ้ว 

   รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�า วัตำถุประสงค์ขอำงการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอำภิปราย

ผลการวิจัย ข้อำเสนอำแนะ กิตำตำิกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอำกสารอำ้างอำิง

 n ค�าศ์ัพท ์ให้ใช้ศัพท์บัญญัตำิขอำงราชบัณฑิตำยสถาน

 n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตำาราง หัวตำารางให้จัดชิดซ้ายขอำงคอำลัมน์ ค�าบรรยายรูปภาพให้อำยู่ใตำ้รูปภาพ และจัด

กึ่งกลางคอำลัมน์ เนื้อำหา และค�าบรรยายภาพ ใช้ตำัวอำักษรขนาด 14 point ตำัวปกตำิ

 n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

1.  อำ้างอำิงจากหนังสือำ 

รูปแบบ : 

ชื่อำผู้แตำ่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�านวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อำชุดหนังสือำ.//เมือำงที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.

ตำัวอำย่าง : 

สชุาตำ ิ ประสทิธิรั์ฐสนิธุ ์และกรรณกิาร์  สขุเกษม.  (2547).  วธิวีทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ:	การวจิยัปัญหาปัจจบัุนและการวจิยัอนาคตกาล.   

 กรุงเทพมหานคร: เฟื่อำงฟ้า พริ้นตำิ้ง.

Okuda, M., & Okuda, D. (1993).  Star	trek	chronology:	The	history	of	the	future.  New York: Pocket Books.
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2.  อำ้างอำิงจากบทความในหนังสือำ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ

รูปแบบ : 

ชื่อำผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อำบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อำบรรณาธิการหรือำผู้รวบรวม.                    

 ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อำชุดหนังสือำ.//เมือำงที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.//หน้า.

ตำัวอำย่าง : 

ปกรณ์  ปรยีากร.  (2532).  ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันา.  ใน เอกสารการสอนชดุวชิาการบรหิารการพฒันาชนบท.  หน่วยที ่1.   

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ.  นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  หน้า 33-34.

Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius.  (1991).  Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.   

 In Innovation	and	Technological	Change:	An	 International	Comparizon.  Zottan J. Aes and David B.  

 Audretsh, eds.  New York: Harester Wheatsheaf.  pp. 152-159.

3.  อำ้างอำิงจากบทความในวารสาร

รูปแบบ : 

ชื่อำผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อำบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือำน):/เลขหน้า.

ตำัวอำย่าง : 

สุรัชช์  ฟุ้งเกียรตำิ.  (2547).  นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร.  ผู้ส่งออก.  17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.

Mintrom, Michael and Vergari, Sandra.  (1996).  Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  Policy	 

	 Studies	Journal.  24 (Autumn): 420-434.

4.  อำ้างอำิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์

รูปแบบ : 

ชื่อำผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อวิทยานิพนธ์	ภาคนิพนธ์	หรือสารนิพนธ.์//ระดับปริญญา/มหาวิทยาลัย.

ตำัวอำย่าง : 

ธีรวัฒน์  พันธุ์สุผล.  (2547).  การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�าการเพื่อการพัฒนาประเทศ์	 กรณีศ์ึกษา	 กรมทหารต่อสู ้

	 อากาศ์ยาน	หน่วยบัญชาการอากาศ์โยธิน	กองบัญชาการยุทธทางอากาศ์.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตำ สถาบันบัณฑิตำ 

 พัฒนบริหารศาสตำร์.

ปิโย  เล็กก�าแหง.  (2547).  พฤติกรรมการซื�อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศ์ึกษาภายในมหาวิทยาลัย:	กรณ ี

	 ศ์ึกษานักศ์ึกษาสถุาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศ์าสตร์.  ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตำศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตำ 

 พัฒนบริหารศาสตำร์.

Thawilwadee Bureekul.  (1998).  Major	Factors	Affecting	Industrial	Hazardous	Waste	Policy	Implementation	in	 

	 Central	Thailand.  Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration.

5.  อำ้างอำิงจากรายงานการวิจัย และเอำกสารวิจัยที่เสนอำตำ่อำหน่วยงานตำ่าง ๆ

รูปแบบ : 

ชื่อำผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อเอกสาร.//รายงานการวิจัย/เอำกสารวิจัย หน่วยงาน.

ตำัวอำย่าง : 

ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์.  (2538).  จริยธรรมในงานวิจัย.  เอำกสารวิจัย เสนอำตำ่อำคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตำพัฒน 

 บริหารศาสตำร์.

6.  อำ้างอำิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย

รูปแบบ : 

ชื่อำกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตำอำนที่/(วัน เดือำน):/เลขหน้า.
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ตำัวอำย่าง : 

พระราชบัญญัตำิโอำนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตำร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการขอำงคณะรัฐประศาสนศาสตำร์ ไปเป็นขอำงสถาบัน 

 บัณฑิตำพัฒนบริหารศาสตำร์ พ.ศ. 2509.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.

The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544.  Royal	 Thai	 Government	 Gazette.  118, 85A (27  

 September 2001): 1-4.

7.  อำ้างอำิงจากสื่อำอำิเล็กทรอำนิกส์ตำ่าง ๆ 

รูปแบบ : 

ผู้แตำ่ง.//ชื่อำเรื่อำง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิตำ/://ผู้ผลิตำ./ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.

ผู้แตำ่ง.//ชื่อำเรื่อำง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ขอำงข้อำมูล/ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือำสืบค้น).

ตำัวอำย่าง : 

Noam, E.M.  Telecommunication Policy Issue for the Next Century.  [online].  Available :  gopher://198.80.36...// 

 global/telcom.txt. 1994.

Texas Instruments.  Speech Synthesis Processors.  [online].  Available :  http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/ 

 index.htm. 1998.

 ทั้งนี้สามารถติำดตำามรายละเอีำยดและดาวน์โหลดแบบฟอำร์มตำ่าง ๆ หรือำสมัครส่งบทความวิจัยอำอำนไลน์ ได้ที่ http://www. 

research.rbru.ac.th/journal.php

-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
 ต้องเป็นบทความทียั่งไม่ได้มกีารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรอืรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการใด	ๆ  กอำงบรรณาธกิาร 

จะด�าเนินการพิจารณาบทความตำามรูปแบบที่ก�าหนดเบื้อำงตำ้น หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข หากผ่าน

การพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตำรงตำามสาขาทั้งภายในและภายนอำก เมื่อำผลการประเมินผ่านหรือำ 

ไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อำบทความได้รับการตำีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือำรับรอำงการการตำีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อำแรกและ

สามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ทางเว็บไซตำ์ขอำงสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.rbru.ac.th/journal.php



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

216 วารสารวิจััยรำไพพรรณีี ปีีที่ี� 16 ฉบัับัที่ี� 3 เดืือนกัันยายน - ธัันวาคม 2565

ขั�นตอนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

ประกาศรับ

สมัครตำ้นฉบับ

ผู้เขียนศึกษาและ

จัดท�าบทความตำาม

รูปแบบที่ก�าหนด

ส่งตำ้นฉบับบทความ

- ส่งผ่านระบบอำอำนไลน์

รับบทความตำ้นฉบับ

กอำงบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กอำงบรรณาธิการตำรวจก่อำนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

จบ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ตำ้อำงแก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

กอำงบรรณาธิการตำรวจ

รูปแบบตำามที่ก�าหนด

กอำงบรรณาธิการส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตำามสาขา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตำามแบบประเมิน
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แบบประเมินบทความวิจัย	เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ชื่อบทความวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

ชื่อผู้ประเมิน........................................................................................................ส่งคืนภายในวันที.่.......................................................

 1.	 ความเป็นมา	/	ความส�าคัญของปัญหาวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 2.	 การประมวลเอกสาร (กรอำบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอำกสาร / ความเป็นวิชาการ / 

  ความเกี่ยวข้อำงกับสมมตำิฐาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 3.	 วิธีการวิจัย (กลุ่มตำัวอำย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อำถือำขอำงเครื่อำงมือำ / ข้อำมูล ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 4.	 ผลการวิจัย (ใช้สถิตำิครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกตำ้อำงขอำงการรายงาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 5.	 การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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 6.	 อื่น	ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอำ้างอำิง / ความถูกตำ้อำงเชิงวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 7.	 โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี�มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�าเครื่อำงหมาย 3)

 n  1) ควรตำีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อำย (เช่น ค�าผิด)

 n  2) ควรตำีพิมพ์ โดยอำาจแก้ตำามค�าแนะน�าขอำงผู้ประเมิน หรือำไม่ก็ได้ 

 n  3) ควรตำีพิมพ์ แตำ่ตำ้อำงแก้ไขปรับปรุงตำามค�าแนะน�าขอำงผู้ประเมินก่อำน โดย 

   n ผู้ประเมินขอำพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอำีกครั้ง 

   n ผู้ประเมินไม่ขอำพิจารณาอำีกครั้ง

 n  4) อำาจตำีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนตำ้อำงทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อำีกครั้ง โดย

   n ผู้ประเมินขอำพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอำีกครั้ง 

   n ผู้ประเมินไม่ขอำพิจารณาอำีกครั้ง

 n  5) ไม่ควรตำีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

     ลงชื่อำ.............................................................................ผู้ประเมิน

     (.............................................................................)   d

     วันที่        ..............................................................             d

หมายเหต ุ 1. ถ้าเนื้อำที่กระดาษไม่พอำ ท่านสามารถเขียนค�าแนะน�าเพิ่มเตำิมได้

  2. กอำงบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แตำ่จะรวบรวมส่งข้อำวิจารณ์และ 

ข้อำเสนอำแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตำามแตำ่กรณี

กรุณาส่ง กอำงบรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา (อำาคารเฉลิมพระเกียรตำิ ชั้น 5) อำาคาร 36

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ตำ�าบลท่าช้าง 

  อำ�าเภอำเมือำง จังหวัดจันทบุรี 22000  

  โทรศัพท์์ 0-3947-1056 หรือำ 0-3931-9111 ตำ่อำ 10802 โทรสาร 0-3947-1056
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