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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
การจัดประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย คร้ังที ่10 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 1 มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา 
 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัทิตา  โรจนประศาสน์ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศทิวศั  ยอดล ้า 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิรักษ ์ สงรักษ ์
4. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระภาศรี  ศรีชยั 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติกร  ขนัแกลว้ 
6. ดร.อาคม  ลกัษณะสกุล 
7. ดร.ดุสิตพร  ฮกทา 
8. ดร.กิตติมา  ตนัติหาชยั 

 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวธิิดา  จรุงเกียรติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. ดร.ภูเกริก  บวัสอน มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
3. ดร.อุดมกฤษณ์  ศรีนนัท ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพเกา้ ณ พทัลุง มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิงหา ประสิทธ์ิพงศ ์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิพร บุญมาก มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
7. ดร.ขวญัจิตร สุวรรณนพรัตน์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
8. ดร.จินตนา กสินนัท ์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
9. ดร.ชชัวาล ชุมรักษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

10. ดร.อรพินท ์บุญสิน มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
11. ดร.ณัฐนนัท ์ทองมาก มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรวลัภ ์ อุปถมัภานนท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
13. รองศาสตราจารยจ์อมขวญั  สุวรรณรักษ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
14. ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศธ์ระ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัเทพ วฒิุกนกกาญจน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  IV 

 

                                                                                                                                           
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10       “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

16. ดร.ศิริรักษ ์ ธิจิตตงั ฟอสเตอร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
17. ดร.ธีระวฒัน์  อาจปรุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
18. รองศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน  แสงพิกุล มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
19. รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช  สิทธิ มหาวทิยาลยันเรศวร 
20. ดร.ไชยณรงค ์ เศรษฐเช้ือ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
21. ดร.เฉลิมพล  ศรีทอง มหาวทิยาลยัมหิดล 
22. ดร.สุนิสา ละวรรณวงษ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจบุรี 
23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรรมกิตต์ิ  ธรรมโม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
24. รองศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์ อุทุมพร มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
25. ดร.ปัญญา เลิศไกร มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
26. รองศาสตราจารย ์ดร.พนอเน่ือง สุทศัน์ ณ อยธุยา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นครชยั  ชาญอุไร มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
28. รองศาสตราจารย ์ดร.คณิตา  นิจจรัลกุล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
29. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรพงศ ์ แก่นอินทร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
30. รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  มณีมยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
31. รองศาสตราจารย ์ดร.นิสากร  จารุมณี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
32. ดร.พนิดา สุขศรีเมือง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
33. รองศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
34. รองศาสตราจารย ์ดร.สมโภช รติโอฬาร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริวรรต  สมนึก มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธญัธชั  วภิติัภูมิประเทศ สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
37. ดร.ศกัด์ิณสันต ์ จินตสกุล สถาบนัพลศึกษา ตรัง 
38. ดร.บญัชา  พร้อมดิษฐ์ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี 
39. ดร.สมศรี  ศิริขวญัชยั นกัวชิาการอิสระ 
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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10 th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง เพื่อเป็นเวทีส าหรับนักวิจยัในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
มุมมองในดา้นวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค ์รวมถึงการคน้พบนวตักรรมทางการศึกษาและการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีความส าคญัในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย ัง่ยืน  ทาง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งสูงท่ีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมในปีน้ี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมเสียสละทั้งแรงกายและ
แรงใจและเวลาอนัมีค่า เพื่อผลกัดนัให้เกิดการประชุมวิชาการคร้ังน้ีข้ึน และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าพลงัความ
ร่วมมืออย่างต่อเน่ืองจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จะพฒันา
เติบโตต่อเน่ืองไปทุกปี จนกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าของประเทศไทย 

ในการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10th RMUTNC) และ
การประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ประกอบไป
ด้วยปาฐกถาพิเศษ การน าเสนอผลงานวิจยัจากนักวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และ
นกัวิจยันกัวิชาการสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ
จ านวน 482 ผลงาน  ผลงานวิจยัระดับนานาชาติ 53 ผลงาน และส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมจ านวน  49 
ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทั้ง 9 แห่ง  

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  (Proceeding) ฉบับน้ีเป็นของกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมวิทยาและการศึกษา ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจ านวน 74 บทความ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็น
ประโยชน์แก่ผูส้นใจ เพื่อการน าไปแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการในอนาคต  
 

 
                                  สถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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สารจากอธิการบด ี
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือ
รัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง นั้ น ด้วยการวิจยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่าง
ละเอียดลึกซ้ึง เพื่อให้ไดข้อ้มูลองคค์วามรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม หรือผลงาน ซ่ึงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล ทั้ง 9 แห่ง ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาการวิจยั และระบบส่งเสริมและสนบัสนุนการ
แสวงหาองค์ความรู้จากการวิจยัในแต่ละศาสตร์เพื่อพฒันาวิชาการ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเน้นทกัษะความเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยี และสร้างนวตักรรมเพื่อชุมชนสังคม ได้มุ่งพฒันางานวิจยัท่ีตอบโจทยค์วามต้องการในการ
พฒันาชุมชนทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง   

ดงันั้นการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10th RMUTNC) 
และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ประจ าปี 
2561 ภายใตห้ัวขอ้ : ราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซ่ึงเป็นจุดสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ ง 9 แห่ง และภาคีหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัย
ระดบัประเทศ ประกอบดว้ย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ส านกังาน
พฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ท่ีจะน าเสนอผลงานวิจยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาสังคมไทยใหเ้กิดความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีให้เกียรติเป็นเจา้ภาพร่วม และ
ขอขอบคุณท่านวิทยากรปาฐกถาพิ เศษ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  นักวิจัย ผู ้ร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย 
คณะกรรมการด าเนินการจดัประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แห่ง ท่ีมีส่วนร่วมใหก้ารจดัประชุมวชิาการในคร้ังน้ี สัมฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมายทุกประการ  
 
                       ผูช่้วยศาสตราจารยย์งยทุธ  หนูเนียม 
                                                                                                รักษาราชการแทน 
                          อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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สารบัญ 
 
กลุ่มสาขา:  มนุษยศาสตร์  สังคมวทิยาและการศึกษา     ภาคบรรยาย 

รหสั ช่ือเร่ือง ผูน้ าเสนอ หนา้ท่ี 

NO1-001 
การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีอ าเภอเกาะสมุย จังหวดั
สุราษฏร์ธานี 

สุญาพร สอ้ตระกลู 
 

1 

NO1-002 
ศกัยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวตามวิถีประมงของบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง 

ฟ้าพิไล ทวสิีนโสภา 
 

15 

NO1-003 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวชุมชนเขาเต่า 
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

สุภาพร บ ารุงวงศ ์
 

27 

NO1-004 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกบัค่านิยมไทยท่ีปรากฏในค าขวญัโฆษณา พชัราภรณ์  คชินทร์ 38 

NO1-005 
ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ ์
ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา 

ประภาพรรณ แกว้สิยา 
 

52 

NO1-006 
การพฒันาอาหารพ้ืนบา้นของชาวไทยมุสลิมชุมชนบา้นบน ในเขตเทศบาลนคร
สงขลาสู่ต ารับมาตรฐาน 

ศิริวลัย ์พฤฒิวลิยั 
 

63 

NO1-007 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทั
น าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลาของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 

ประภาพรรณ แกว้สิยา 
 

76 

NO1-008 
การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น 

สายตา  บุญโฉม 89 

NO1-009 
การพฒันา “เพจ” ออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชก   
ชุมชนบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา 

ธีรกานต ์ โพธ์ิแกว้ 
 

103 

NO1-010 
การออกแบบและสร้างส่ือการเรียนการสอนชุดทดลอง เร่ือง สัมประสิทธ์ิความ
หนืดพลวตัของกลีเซอรีน 

นิศามณี ฉุน้ยอ่ง 
 

116 

NO1-011 การสร้างชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ ภาวนา พรหมสาลี 131 

NO1-012 
รูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับ
นกัศึกษาครูช่าง 

ทรงนคร การนา 
 

142 

NO1-014 
การพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภูเก็ต : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนของระบบระบายอากาศ
คอมเพรสเซอร์แอร์ 

สุพฒันชยั  โพธ์ิแกว้ 
 

150 

NO1-015 
ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม 

พงศพ์ฒัน์ สิงห์ศรี 

 

 
 

160 
 

NO1-016 การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผลสัมฤทธ์ิ ฉารีฝ๊ะ  หดัย ี 173 
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ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning 

 

NO1-018 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชากีฬาลีลาศ 
เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่า ช่า ช่า ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1วิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจดัการ ท่ีเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ 

ชุลี  หมีรักษา 
 

181 

NO1-019 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา 
วทิยาลยัรัตภูมิท่ีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั 

วนัดี นวนสร้อย 
 

189 

NO1-020 
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ  
มทร.ศรีวชิยั โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน 

ภิริญาภรณ์   เจริญโรจนปรีชา 

 
 

197 

NO1-021 
ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

กนกกร  ศิริสุข 
 

212 

NO1-022 

การสังเคราะห์บทเรียนการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไป
ใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด
เล็กท่ีได้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555- พ.ศ. 
2559) 

สุรชยั ไวยวรรณจิตร 
 

224 

NO1-023 ทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ การวจิยัเชิงส ารวจ วรัิตน์ จารีวงศไ์พบูลย ์ 236 

NO1-024 
การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยใช้แนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC 

คมสนั  วฒันรัตน ์
 

250 

NO1-026 
รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการประยกุตใ์ชก้เูกิลคลาสรูมเพ่ือบูรณาการ ICT 
ท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

กรรณิกา ทองพนัธ ์
 

262 

NO1-027 

การศึกษาและพฒันาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es เร่ือง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จดัการ มทร.ศรีวชิยั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

ดวงกมล  กรรมแต่ง 
 

276 

NO1-028 การสร้างโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส 
สมัฤทธ์ิ  ทิมา 

 
289 

NO1-029 
ความเช่ือมโยงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริงกบั
ผลการประเมินการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดเลก็ 

เพญ็นภา  คูวบูิลยศิ์ลป์ 
 

299 

NO1-030 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดเผยและแบบเก็บตวัท่ีมีต่อการอ่าน ณฐัธนนท ์หงส์วริทธ์ิธร 308 
NO1-031 ปัจจยัท่ีท าใหป้ระชาชนเลือกเขา้ปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ ้าสุมะโน ธนากร โกมลวานิช 319 

NO1-033 
การศึกษาความตอ้งการส่ือส่ิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญั   
ศูนยค์ชศึกษา จงัหวดัสุรินทร์ 

อุมาพร ไชยสูง 
 

326 
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NO1-034 รูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม นนัทภา ปัญญารัตน ์ 336 

NO1-035 
การประยกุตใ์ชว้ธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานในการเรียนการสอน  
วชิาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 

เจริญ เพช็รรัตน ์
 

347 

NO1-036 
การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมทักษะการสืบคน้ข้อมูลของ
ผูเ้รียนในยคุเทคโนโลย ี4.0 

ภรนุชนาฏ อรรถาเวช 
 

357 

NO1-038 
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส าหรับ
ชุมชนบา้นบางคู อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จิตติมา  ชูพนัธ์ุ 
 

367 

 

กลุ่มสาขา:  มนุษยศาสตร์  สังคมวทิยาและการศึกษา     ภาคโปสเตอร์  
รหสั ช่ือเร่ือง ผูน้ าเสนอ หนา้ 

NP1-001 
การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ            
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ทรงสิริ วชิิรานนท ์
 

381 

NP1-002 
คุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษาส าหรับนกัศึกษา
ฝึกสอน หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 
 

399 

NP1-003 
การศึกษาระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษโดยใชข้อ้สอบโทอิกจ าลองของ
บณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

วลัจิลีน จนัทรวโิรจน ์
  

410 

NP1-004 
ส่ือสงัคมออนไลน์กบัการพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนใน
ระดบัอดุมศึกษา 

พิมเนตร เทพปัญญา 
 

418 

NP1-005 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลองและเกม พิศมยั หาญมงคลพิพฒัน ์ 432 

NP1-006 
ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนซินจง อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 

นนัทา  เติมสมบติัถาวร 
 

443 

NP1-007 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย Rosetta Stone ส าหรับการพฒันาทกัษะการฟัง
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย ์
 

450 

NP1-008 
การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา ในรายวชิา
ฟิสิกส์ 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 

ศินุพล  พิมพพ์ก 
 

460 

NP1-009 
แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน รายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีต
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 

อมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
 

468 

NP1-010 การพฒันาคู่มือและการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษจากเกม Overwatch จุไรรัตน์  สวสัด์ิ 476 
NP1-011 การพฒันาเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

ภนัรัชสา จารุจินดา 
 

484 

NP1-012 ผลการใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวเิชียรมาตุ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

พยอม  ธญัรส 
 

496 

NP1-013 การพฒันาชุดการสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ย 
SIADA Model ส าหรับรายวชิาคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 

วทิฤทธ์ิ โคตรมณี 
 

505 
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NP1-014 รูปแบบการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานวศิวกรรมไฟฟ้าส าหรับนกัศึกษาอาชีวศึกษา เอกรัฐ ชอุ่มเอียด 512 
NP1-015 สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวชิาชีพ   

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 
รุ่งอรุณ พรเจริญ 

 
524 

NP1-016 การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา  (STEM Education)  
 เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ 

ธีระศกัด์ิ อินตนั 
 532 

NP1-017 ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

สุนารี  จุลพนัธ์ 
 

543 

NP1-018 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์     
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

ราตรี มีศกัด์ิ 
 

551 

NP1-019 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร
ประมง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีงคลศรีวชิยั   

จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี 
 

560 

NP1-020 การศึกษาคุณลกัษณะของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาการบญัชี คณะเทคโนโลยี
การจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ 

ทาริกา รัตนโสภา 
 

571 

NP1-022 ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน  
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 

มินตรา ไชยชนะ 
 

575 

NP1-024 แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวถีิชีวติชุมชนของเกาะสุกร จงัหวดัตรัง เจตนา อินยะรัตน ์ 583 
NP1-025 พฤติกรรมการด าเนินชีวติดา้นคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวมรรค 8  ของ

นกัศึกษาแพทย ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
ฐานิสรา โฉมเกิด 

 
597 

NP1-026 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว ทกัษะทางสงัคม
กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ในต าบลไมฝ้าด  
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

วรรณกร  พลพิชยั 
 605 

NP1-027 ประวติัความเป็นมาและความเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ : กรณีศึกษาชุมชน 
บา้นไมฝ้าด  อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

ผอ่งศรี  พฒันมณี 
 

613 

NP1-028 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไป ในต าบลล่ินถ่ิน  
อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 

พรคิด อั้นขาว 
 

619 

NP1-029 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 

สุภาวดี กลบัใหม่ 
 

631 

NP1-030 การมีส่วนร่วมในการรณรงคห์ยดุการเผาป่าของชาวบา้นในจงัหวดัน่าน สวาท สายปาระ 641 
NP1-031 การรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานเพ่ือเตรียมตวัเขา้สู่โลกอาชีพของนกัศึกษา  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
องัคณา  แวซอเหาะ 

 
653 
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NP1-032 การวเิคราะห์กลวธีิการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในวรรณกรรม 
เร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ ์

กิจจาณฏัฐ ์ตั้งจิตนุสรณ์ 
 

664 

NP1-033 ปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

สุกญัญา แสงเดือน 
 

674 

NP1-034 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและแนวทางพฒันาตนเอง
ของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา น่าน 

ขนิษฐา สุวรรณประชา 
 684 

NP1-035 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากร
สายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

เมทิกา  พว่งแสง 
 

691 

NP1-036 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

ฉตัรฤดี  สุบรรณ ณ อยธุยา 
 

700 

NP1-038 ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีตอ่การใชบ้ริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก 
(เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจ ากดั 

จิตสุภา  สาคร 
 

711 

NP1-039 ระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน โดยใชอ้อนโทโลย ี

ภาคภูมิ หมีเงิน 
 

719 

NP1-041 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม: 
กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค 

ปทุมพร หิรัญสาลี 
 730 

NP1-042 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของชุมชนบา้นวงัไทร ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จารีพร เพชรชิต 
 

740 

NP1-043 ผลการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑม์ะไฟจีน จารุนนัท ์ เมธะพนัธ์ุ 750 
NP1-045 โครงการวจิยัเพื่อการพฒันานกัวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ สมกมล ภทัรกิจโสภณ 763 

NP1-046 วจิยัและพฒันาศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง ดว้ยระบบสารสนเทศและการ

จดัการความรู้อยา่งมีส่วนร่วม 

ศุภวฒัน์ อินทร์เกิด 
 776 
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Session1: 
มนุษยศาสตร์  สังคมวิทยาและการศึกษา 

ภาคบรรยาย 
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การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ในพืน้ทีอ่ าเภอเกาะสมุย  จังหวดัสุราษฏร์ธานี 
Tourism Safety Management in Samui Island, Suratthani Province 

 
 สุญาพร สอ้ตระกลู1* และ กนกวรรณ ศรีขวญั2  

Suyaporn Sortrakul1* and Kanokwan Srikwan2 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยเร่ืองการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีอ าเภอเสมุย จังหวดัสุราษฏร์ธานี                          
มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวใน พ้ืนท่ีอ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี และเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการจดัการดา้นความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นงานวิจยั
แบบผสมผสาน ระหวา่งงานวิจยัเชิงปริมาณ และงานวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือการสงัเกต แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ และจดัประชุมกลุ่ม ผลงานวิจยัพบวา่ ปัญหาดา้นความปลอดภยัของ คือนกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงปัญหาสัตว์
มีพิษในทะเลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62 และปัญหาดา้นอุทกภยัรองลงมาเป็นร้อยละ 53 กิจกรรมกรรมการท่องเท่ียวท่ีไม่มี
ความปลอดภยั คือการขบัรถโกคาร์ท การปีนเขา และการป่ันจกัรยาน แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเท่ียวมีการรับรู้ถึงความ
ปลอดภยัของเกาะสมุย คิดเป็นร้อยละ 75.30 แนวทางการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี
เกาะสมุย มี 3 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู้คุณค่าและความเส่ียงด้านการท่องเท่ียว ด้านการพฒันาความปลอดภยัเพ่ือการ
ท่องเท่ียวในการเกิดเหตุอนัตรายต่อนกัท่องเท่ียวจากภยัธรรมชาติ ดา้นลกัษณะคล่ืนและกระแสน ้ า และวสัดุแหลมคมบริเวณ
ชายหาด ส่วนดา้นสุดทา้ยคือการบริหารดา้นการจดัการ ไดแ้ก่การควบคุมกิจกรรมการท่องเท่ียว และมาตรการดา้นความ
ปลอดภยั และระบบเตือนภยั 

 
ค าส าคญั: การจดัการ, ความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว,  สมุย,  สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
1 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตรัง ต  าบลไมฝ้าด อ าเภอ   
สิเกา จงัหวดัตรัง 92150 
1 Department of Hotel and Tourism, Collage of Hotel and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang Campus, Mai Phad 
Suc-district, Sikao District, Trang Province 92150 
2สาขาวิชาการท่องเท่ียว,วิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฏร์ธานี ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84320 
2 Department of  Tourism, Collage of  International Tourism, Suratthani Rajabhat University, Bo Phut Sub-district, Koh Samui District, 
Surattani Province 84320 
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ABSTRACT 
 

This research is Tourism Safety Management in Samui Island, Suratthani Province. The objectives of this study 
were to find problem of safety of tourists and determine the management of tourism safety in Koh Samui Surat Thani. It 
was Mixed research method with quantitative and quantitative research which interviews, questionnaires and focus group 
were used. The research found that tourists were aware of the problem of insecurity in marine animal’s 62 percent and the 
flood problem were 53 percent. Unsafe tourist activities were driving a kart, climbing and cycling. However, tourists were 
thought that Koh Samui were saved 75.30 percent. There are 3 aspects of tourism safety management in Koh Samui area, 
firstly, value recognition and tourism risk. The development of safety for tourists that dangerous events from natural 
disasters, Wave and tide, and beach materials. The last part is management that is tourism activities control, security 
measures and alarm systems. 

 
Keywords; Management, Tourism Safet, Samui, Suratthani    

 
บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญั คือสร้างรายไดถึ้ง 5.8 แสนลา้นบาท หรือร้อยละ 5 ของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) และมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,2559) อีกทั้งยงัมีบทบาทส าคญัใน
การเป็นแหล่งจา้งงานขนาดใหญ่ดว้ยสัดส่วนแรงงานในภาคบริการ (โรงแรมและภตัตาคาร การขนส่ง การขายส่ง การขาย
ปลีก เป็นตน้) ท่ีเพ่ิมข้ึน ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกในช่วงเวลาท่ี
ผา่นมา ไม่วา่จะเป็นวกิฤติเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2551 หรือปัญหาความมัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศ แต่ดว้ย
ศกัยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย ท าใหส้ามารถฟ้ืนตวักลบัมาสู่สภาวะปกติไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือส้ินเหตุการณ์
วิกฤติเหล่านั้น แนวโน้มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยมีเพ่ิมสูงข้ึนในทุก ๆ ปี ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการ
บนัทึกสถิติของส านักงานตรวจคนเขา้เมือง และกรมการท่องเท่ียว ช้ีแจงว่าในปี 2556 ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 14,149,841 คน และเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 26,735,583 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ในปี 2559 หรือภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี 
อยา่งไรก็ตามการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวภายในภูมิภาค และในระดบันานาชาติท าให้ประเทศไทยไม่ควรน่ิงเฉย ในการ
พฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองของความปลอดภยัในการท่องเท่ียว เพราะอตัราการตายของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ทางดา้นลบในสายตานกัท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นจุดอ่อนท่ีทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนชุมชนควรจะมีส่วนในการแกไ้ขปัญหา พร้อมทั้งยกระดบัความปลอดภยัในการท่องเท่ียวทั้งของ
ชาวต่างชาติ และชาวไทย ให้ไดต้ามมาตรฐานสากลร่วมกนั ฟจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่การจดัการความปลอดภยั
ทางการท่องเท่ียวตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียว ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทางการท่องเท่ียวก็ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางมาตรการในการขจดัปัญหาหรือความไม่
ปลอดภัยนั้ นให้หมดไป (พจัน์พิตตา 2552)  เกาะสมุย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลกและ
นกัท่องเท่ียวต่างหลงใหลในเสน่ห์ของเกาะสมุยดินแดนเกาะมะพร้าว ปัจจุบนัน้ีการเดินทางท่องเท่ียวไปยงั      
  เกาะสมุยมีความสะดวก มีเส้นทางเช่ือมโยงเมืองท่องเท่ียวหลกั และจงัหวดัใกลเ้คียงให้เขา้ถึงเกาะสมุยไดง่้าย
มากข้ึน อยา่งไรก็ตามผลกระทบดา้นความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียวถือวา่มีต่อการตดัสินใจท าใหน้กัท่องเท่ียวขาดความ
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เช่ือมัน่ในการท่ีจะเขา้มาท่องเท่ียวท่ีเกาะสมุย เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี ทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการเร่ง
แก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะให้เกาะสมุยนั้นมีการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวไดอ้ย่างย ัง่ยืน สร้างภาพลกัษณ์ และความเช่ือมัน่
ทางการท่องเท่ียวกลบัคืนมา  
 ดังนั้ น คณะผูว้ิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญต่อปัญหาในพ้ืนท่ีทางการท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศไทย จึง
ท าการศึกษาศึกษาปัญหาทางดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และหาแนวทางร่วมกนัในการจดัการดา้นความปลอดภยั
ทางการท่องเท่ียวทางทะเลชายฝ่ังอ่าวไทย ในพ้ืนท่ีอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
วธีิการศึกษา 
 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีอ าเภอเสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซ่ึง
เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Methodological Research) ท่ีเนน้การวิจยัเชิง คุณภาพ (Qualitative research) และจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
1. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 1.1 เพ่ือศึกษาปัญหาความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ าเภอสมุย จงัหวดั สุราษฎร์ธานี  
 1.2 เพ่ือก าหนดแนวทางการจดัการดา้นความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ าเภอสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
2. การสังเคราะห์เพ่ือทบทวนวรรณกรรม เร่ืองความปลอดภัยทางการท่องเทีย่ว 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ืองวจิยั วธีิการด าเนินการ 
วจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช ้
ส าหรับการวจิยั 

ผลการศึกษาท่ีได ้

รุ่งรัตน์ อารีรัตน์ 
และราเมศร์  
ปี พ.ศ. 2552 

การจดัการความ
ปลอดภยัทางการ
ท่องเท่ียวในอีสานใต ้

งานวจิยัเผสม
ผสาน  

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างและการ
สมัภาษณ์ 

มีจดักลุ่มปัญหาและแบ่งปัญหา
ออกเป็น 7 กลุ่มปัญหา คือ 
ปัญหาดา้นท่ีพกั ดา้นแหล่ง
ท่องเท่ียว ภยัธรรมชาติ ยาเสพติด 
ปัญหาจากนกัท่องเท่ียวและ
ปัญหาท่ีเกิดจากบริษทัน าเท่ียว  
มีแนวทางป้องกนัและแกไ้ข
ความไม่ปลอดภยัทางการ
ท่องเท่ียวในอีสานใต ้
ดงัน้ี  1.ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน 
2.จดัใหมี้หน่วยงานดูแล
รับผิดชอบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.ตั้งหน่วยงานประชาสมัพนัธ์  
4.ใหมี้มาตรฐานและการบงัคบั
ใชก้ฎหมายเก่ียวกบัสถาน             
5.ประสานความร่วมมือกบั
ประเทศเพื่อนบา้น 

พจัน์พิตตา ศรี
สมพงษ ์ 

การจดัการความ
ปลอดภยัทางการ

งานวจิยัเชิง
คุณภาพ  

แบบสมัภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง และใช้

จดัการความปลอดภยัทางการ
ท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียว
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ปี พ.ศ. 2552 ท่องเท่ียวในอุทยาน
แห่งชาติ 

วธีิการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง 

ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัใน
ร่างกาย ชีวติ และทรัพยสิ์นของ
นกัท่องเท่ียว ยิง่ไปกวา่นั้น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการ
ท่องเท่ียวก็ตอ้งใหค้วามร่วมมือ
ในการแกไ้ขปัญหาและหา
แนวทางมาตรการในการขจดั
ปัญหาความไม่ปลอดภยันั้นให้
หมด 

กวนิ วงศลี์ดี  
ปี พ.ศ. 2555 

ปัจจยัดา้นการตลาดและ
ปัจจยัดา้นความ
ปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีตลาดนดั
สวนจตุจกัร 

งานวจิยัเชิง
ปริมาณ การวจิยั
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม
นกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยเป็นคร้ังแรก ถึงร้อยละ 44 
โดยส่วนใหญ่รู้จกัตลาดนดั
จตุจกัร จากเพื่อนและญาติมิตร 
ร้อยละ 62 นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นกลุ่มอายท่ีุ
แตกต่างกนัมีระดบัความพึง
พอใจในดา้นความปลอดภยัใน 
ตลาดนดัสวนจตจุกัรไม่แตกต่าง 
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       การจดัการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

3. กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 
 
        
        
         
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 
3. วธีิการด าเนินการวจิยั   

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเร่ิมจากส่วนท่ีเก่ียวกับบริบทของการท่องเท่ียว ปัญหาด้านความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียว ความปลอดภยัของกิจกรรมการท่องเท่ียว และการพ านกัอาศยัในพ้ืนท่ีอ าเภอเกาะสมุย เพ่ือท าให้ขอ้มูลมีความ
แม่นตรงและความน่าเช่ือถือจึงใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในประเด็นการวิจัย โดยใช้วิธี
การศึกษาเอกสาร วธีิการใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (สุภางค ์จนัทวานิช, 2547) โดยมีรายละเอียด
ของแหล่งของการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 กลุ่มตวัแทนนักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในอ าเภอเกาะสมุย 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี ใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ยามาเน่ (Yamane, 1973)                
โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในพ้ืนท่ีเกาะสมุยทั้งหมด เป็นจ านวนทั้งหมด 400 คน กลุ่มตวั
แทนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียทางการท่องเท่ียวของอ าเภอเกาะสมุย ไดแ้ก่บุคลากรภาครัฐ ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว และ
ผูน้ าทอ้งถ่ิน รวม 45 คน  
4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีมี 4 แบบ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการเก็บขอ้มูลทั้งนักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ใช้
วธีิการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ยามาเน่ (Yamane, 1973) จากนั้นก าหนดสดัส่วนของ

เสวนาทิศทางการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีอ าเภอเกาะสมุย ของทุกภาคส่วน 

 

ศึกษาปัญหาความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 
- การขนส่งทางบก น ้า อากาศ 
- กิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเลและเกาะ 
- แหล่งท่องเท่ียว 

 

แนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยัในการ
ท่องเท่ียวของอ าเภอเกาะสมุย 
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จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในพ้ืนท่ีเกาะสมุยทั้งหมด ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
เก่ียวกบัปัญหาดา้นความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเท่ียว ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) แบบมาตรวดัความคิดเห็นตามแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scale) และค าถามแบบปลายเปิด (Open - ended 
question)  
 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ลกัษณะค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) ใชก้บักลุ่มตวัแทน
นักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว และบุคลากรภาครัฐ เก่ียวกบัประเด็นเร่ือง การแกไ้ขปัญหา หรือการสร้าง
มาตรการในการจดัการความปลอดภยัดา้นการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีอ าเภอเกาะสมุย อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และสร้างความเช่ือมัน่ในการท่องเท่ียวได ้ 
 3. การสนทนากลุ่ม (Focused group) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ (Interview schedule) ในการระดมความคิดเห็นของ
กลุ่ม (Group think) โดยใช้เทคนิค Appreciation-Influence-Control (AIC) การระดมความคิดเห็น (Brainstorming) แผนท่ี
ความรู้ (Mind Mapping) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 
 4. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Group Analysis: TGA) โดยใช้รายการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ รวมทั้งต ารวจท่องเท่ียวในประเด็น การรับรู้ และการแกไ้ขปัญหา หรือสร้างมาตรการในการจดัการ
ความปลอดภยัแบบเฉพาะรายท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ของความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวในอ าเภอเกาะสมุย  
 
ผลและวจิารณ์ผล 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
 1. แบบสอบถาม น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและใชส้ถิติการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ท าการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) หาค่าร้อยละของตวัแปร จากนั้น
น าผลมาวเิคราะห์เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2. แบบสัมภาษณ์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแบบสอบถามเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ ท าการจ าแนกและจดัขอ้มูลตาม
กรอบแนวคิด (Typology and Taxonomy) ให้ท่ีอยู่ในแนวทางเดียวกนัเพ่ือท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ
น าเสนอดว้ยการพรรณนา (Descriptive) 
 3. การสนทนากลุ่ม หลงัจากไดเ้ก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวม เรียบ
เรียงตามประเด็นค าถามเพ่ือสร้างการจดัการความปลอดภยัในการท่องเท่ียวร่วมกนักบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวในอ าเภอเกาะสมุย ท าการวเิคราะห์เน้ือหา และน าเสนอดว้ยการพรรณนา (Descriptive)  
ตอนที ่1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุภูมิล าเนา วตัถุประสงค ์จ านวนวนัท่ี
พ านกั สถานท่ีพกั และเคยเดินทางมาเกาะสมุย 
 

ตารางที ่1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ    

        ชาย 207 51.75 

        หญิง 193 48.25 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
2. อาย ุ    
        ต  ่ากวา่ 20 ปี 25 6.25 

21-30 ปี 140 35.00 

31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

74 
70 
35 

18.50 
17.50 
8.75 

60 ปีข้ึนไป 56 14.00 

3. ภูมิล าเนา   
กลุ่มประเทศยโุรป 282 70.50 

กลุ่มประเทศอเมริกา 24 6.00 

กลุ่มประเทศเอเชีย 75 18.75 

กลุ่มประเทศอ่ืน ๆ  19 4.75 

4. วตัถุประสงค ์    
พกัผอ่น 
เรียน 
เยีย่มญาติ 
อ่ืน ๆ 

366 
12 
11 
11 

91.00 
3.50 
2.75 
2.75 

5. จ านวนวนัท่ีพ านกั    

1-3 วนั 16 4 

4-6 วนั 28 7 
7-12 วนั 
มากกวา่ 13 วนั 

54 
52 

13.50 
13.00 

6. สถานท่ีพกั    
Backpacker 
โรงแรม/รีสอร์ท 
อ่ืน ๆ เช่น เกสเฮาส์ บงักะโล 

21 
290 
89 

5.25 
72.50 
22.25 

7. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็นคร้ังแรก 
เดินทางคร้ังแรก 
เดินทางมามากกวา่ 1 คร้ัง 

 
238 
162 

 
59.50 
40.50 

รวม 400 100.00 
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 ผลจากตาราง 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 207 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.75 และเป็นหญิง จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี จ านวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาอายมีุอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มีภูมิล าเนาอยูท่ี่กลุ่มประเทศยโุรป จ านวน282 คน คิดเป็น 70.50 รองลงมากลุ่มประเทศเอเชีย จ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.50 อนัดบัสามประเทศอเมริกา จ านวน 24คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอนัดบัส่ี กลุ่มประเทศอ่ืน ๆ จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั โดยเดินทางเพ่ือพกัผอ่น จ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 รองลงมาเรียน จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.75 อนัดบัสาม เดินทางเพื่อมาเยี่ยมญาติ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และเดินทางวตัถุประสงคอ่ื์น 
เช่นท างาน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 เท่ากนั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เขา้มาพกัท่ีเกาะสมุย มากกวา่ 13 วนั จ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.65 รองลงมา พ านกัจ านวน 4-6 วนั จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.65  พ านกัจ านวน 7-9 วนัและ
พ านกัจ านวน 10-12 วนั มีจ านวนเท่ากนั คือ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และพ านกัจ านวน 1-3 วนั จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.70 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีพกัเป็นโรงแรม/รีสอร์ท จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.70 
รองลงมาคือ บงักะโลหรือเกสเฮาส์, จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 Backpacker  21 คนคิดเป็นร้อยละ 5.25  ตามล าดบั 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นคร้ังแรก จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 
 
ตอนที ่2 การรับรู้ความเส่ียงระหว่างการพ านักท่ีเกาะสมุย 
ตารางที ่2 ร้อยละการรับรู้ความเส่ียงระหว่างการพ านักท่ีเกาะสมุย 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ไม่ปลอดภยั บางคร้ัง เกือบตลอดเวลา 
กระชากกระเป๋า  72.00  26.70  1.30 
ขโมย  70.70)  27.30  2.00 
การลกัพาตวั  82.00  16.70  1.30 
มีดแทงนกัท่องเท่ียว  64.70  32.70  2.70 
โจรกรรม  70.00  28.70  1.30 
ข่มขืน  82.00  16.00 2.00 
ปลน้รถยนต ์ 62.00   33.30   4.70   
โรคระบาด  86.00  10.00  4.00 
สตัวท์ะเลท่ีเป็นพิษ 94.70  4.00  1.30 
อุทกภยั  68.70  28.70 2.00 
เอดส์  89.30  9.30  1.30 
ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการแพทยท่ี์จ ากดั  74.00  22.00  4.00 
  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการพ านักที่เกาะสมุยนั้น มีความเส่ียงที่จะโดน
กระชากกระเป๋าไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 72.00 การขโมย ไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 70.70 การลกัพา
ตวั ไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 82.00 การแทงนกัท่องเท่ียว ไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 64.70 การโจรกรรม
ไม่มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 70.00 ความเส่ียงในการโดนข่มข่ืน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ความเส่ียงในการถูกปล้น
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รถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 62.00 ความเส่ียงเร่ือโดนฆาตกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.00 การก่อการร้าย ไม่เคยมีความปลอดภยั คิด
เป็นร้อยละ 89.30 ความมัน่คงทางการเมือง คิดเป็นร้อยละ 76.70 ความเส่ียงดา้นโรคระบาดคิดเป็นร้อยละ 86.00 สตัวท์ะเล
ท่ีเป็นพิษท่ีถูกท าร้ายคิดเป็นร้อยละ 94.70 ครบน ้ ามนัร่ัวไหล ไม่เคยมีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 89.30 อุทกภยั ไม่เคยมี
ความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 68.70 เอดส์ ไม่เคยมีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 89.30 ส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
การแพทยท่ี์จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 74.00 
 
ตอนที ่3 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีอ าเภอเกาะสมุย 
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการท่องเท่ียว x̅ S.D. ระดบั ล าดบั 

1. ด าน ้ าต้ืน 3.20 0.69 ปลอดภยัอยา่งมาก 1 

2. เจ็ทสกี 2.55 1.20 ปลอดภยั 5 

3. ตกปลา 2.83 1.29 ปลอดภยั 3 

4. ด าน ้ า 2.61 1.28 ปลอดภยั 4 

5. พายเรือคายคั 
6. นัง่ชา้ง 
7. รถโกคาร์ท 
8. ป่ันจกัรยาน 
9. ปีนภูเขา 
10. ซาฟารีโดยรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 
11. กิจกรรมผจญภยั 

3.04 
2.53 
2.43 
2.46 
2.43 
2.51 
2.55 

1.04 
1.28 
1.31 
1.34 
1.37 
1.30 
1.31 

ปลอดภยัอยา่งมาก 
ปลอดภยั 

ไม่ปลอดภยั 
ไม่ปลอดภยั 
ไม่ปลอดภยั 
ปลอดภยั 
ปลอดภยั 

2 
6 
9 
8 
9 
7 
5 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 2.65 1.22 ปลอดภยั  

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ กิจกรรมการท่องเท่ียวในภาพรวมอยูใ่นระดบัปลอดภยั และเม่ือพิจารณาในแต่ละกิจกรรม 
พบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัอย่างมาก ได้แก่ กิจกรรมด าน ้ าต้ืน (x̅ = 3.20, S.D. = 0.69) และกิจกรรมพายเรือ
คายคั (x̅ = 3.04, S.D. = 1.04) ส่วนกิจกรรมท่ีปลอดภัย ได้แก่ กิจกรรมตกปลา (x̅ = 2.83, S.D. = 1.29) กิจกรรมด าน ้ า                      
(x̅ = 2.61, S.D. = 1.28) กิจกรรมเจ็ทสกี กิจกรรมผจญภัย (x̅ = 2.55, S.D. = 1.31) กิจกรรมนั่งช้าง (x̅ = 2.53, S.D. = 1.28) 
และกิจกรรมซาฟารีโดยรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ (x̅ = 2.51, S.D. = 1.30) ส่วนกิจกรรมท่ีไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ กิจกรรมป่ันจกัรยาน  (x̅ 
= 2.46, S.D. = 1.34) กิจกรรมรถโกคาร์ท (x̅ = 2.43, S.D. = 1.31) และกิจกรรมปีนภูเขา (x̅ = 2.43, S.D. = 1.37) ตามล าดบั 
ตอนที่ 4 ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มี 6 ประเด็นดงัน้ี 

4.1 ปัญหาดา้นการส่ือสาร 
 พนกังานและผูน้ าเท่ียว ไม่สามารถท่ีจะส่ือสารภาษาองักฤษใหน้กัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ใจไดข้าดความต่อเน่ืองในการน า
ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมน้อย ปัญหาด้านการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีไลฟ์การ์ดและผูน้ าเท่ียวกับนักท่องเท่ียว
กิจกรรมบริเวณชาดหาดและบนเรือน าเท่ียว  
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 4.2 ปัญหาดา้นการใชป้้ายและธงสญัลกัษณ์ในการแจง้เตือน 
ปัญหาดา้นการใชป้้ายและธงสญัลกัษณ์ในการแจง้เตือน ทางผูป้ระกอบการไม่มีป้ายส่ือความหมาย บริเวณชายหาด

และบนเรือไวเ้ตือนให้กบันกัท่องเท่ียวไดป้ฏิบติัตาม และไม่ค านึงถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน พ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวไม่มีป้ายบอก
สถานท่ี และเส้นทางท่ีชดัเจนหรือมีไม่เพียงพอ ท าให้นักท่องเท่ียวไปไม่ถูกหรือเสียเวลาในการเดินทาง บางพ้ืนท่ีไม่มี
หน่วยงานภาครัฐ เขา้ไปดุแลพฒันาพ้ืนท่ีอยา่งชดัเจน หรืออาจมีหน่วยงานเจา้ของพ้ืนท่ี แต่ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการ
พฒันา อยา่งจริงจงั แหล่งท่องเท่ียวบางพ้ืนท่ีผูน้ า หรือองคก์รทอ้งถ่ินยงัไม่ให้ความส าคญัต่อการพฒันาและสนบัสนุนการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั ไม่มีป้ายส่ือความหมาย บริเวณชายหาดและบนเรือไวเ้ตือนให้กบันกัท่องเท่ียวไดป้ฏิบติั
ตาม ธงสัญลกัษณ์ในการส่ือความหมายขอ้ปฏิบติัและกฎต่างๆ กบัผูท่ี้เขา้มาท ากิจกรรมในพ้ืนท่ีโดยส่ือสัญลกัษณ์ต่างๆมี
สญัลกัษณ์ท่ีเหมือนและแตกต่างกนัออกไป มีการใชธ้งสีต่างๆ เพ่ือส่ือความหมายให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท ากิจกรรมใน
พ้ืนท่ี เช่น ปักธงสีแดง บริเวณท่ีห้ามเล่นน ้ า แต่นักท่องเท่ียวก็มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนละเลยและไม่ปฏิบัติตามป้ายส่ือ
ความหมายหลายคร้ัง เน่ืองจากความเขา้ใจผิดในการส่ือสาร 

4.3 ปัญหาสตัวมี์พิษในทะเลจะพบเจอสตัวมี์พิษ 
 ในช่วงหนา้มรสุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม ผูน้ าเท่ียวจะท าการเตรียมน ้ าสม้สายชูเพ่ือรักษาอาการเจ็บปวด
ของนกัท่องเท่ียวในเบ้ืองตน้ เพ่ือลดอาการปวด หรือท าการยา้ยจุดด าน ้ า สัตวท่ี์พบส่วนใหญ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัสตัวมี์
พิษในทะเล สัตวท่ี์พบส่วนใหญ่คือ แมงกะพรุนเป็นสัตวน์ ้ าไม่มีกระดูกสันหลงั ใสคลา้ยวุน้ ดา้นบนเป็นวงโคง้คลา้ยร่ม
ดา้นล่างตอนกลางเป็นอวยัวะท าหนา้ท่ีกินและยอ่ยอาหาร มีหลายชนิด เช่นแมงกะพรุนจาน หรือแมงกะพรุนหนงั ซ่ึงกินได ้
ส่วนแมงกะพรุนถว้ย แมงกะพรุนไฟ และแมงกะพรุนลาย มีพิษ พบในช่วงมรสุม เดือนพฤศจิกายนถึงปลายธันวาคม 
แมงกะพรุนหอย เป็นแมงกะพรุนจะพบได้บ่อย เม่ือโดนจะท าให้รู้สึกแสบมากแต่พิษของมันไม่ท าให้พรากชีวิตได ้
แมงกะพรุนไฟ (Portuguese man-of-war) โดยทั่วไปมีรูป ร่างคล้ายร่มหรือกระด่ิงคว  ่ า (Medusa) ล าตัวโปร่งแสง 
ประกอบดว้ยวุน้เป็นส่วนใหญ่และจะมีเข็มพิษ พิษร้ายแรงถึงชีวิตได ้จะท าใหเ้ราปวดแสบ ปวดร้อน ทนัที แมอ้ยูใ่นน ้ า เกิด
อาการคนั เป็นผื่น บวมแดง เป็นรอยไหม ้บางรายท าให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก กระสับกระส่าย นอนไม่
หลบั อ่อนเพลีย เป็นไข ้และแมงกะพรุนไฟบางประเภทมี 
 อนัตรายท่ีท าให้ถึงแก่ชีวติได ้(ยงัไม่พบแมงกะพรุนชนิดน้ีในประเทศไทย) แผลท่ีเกิดจากแมงกะพรุนไฟน้ี มกัจะ
เป็นรอยไหม ้และเป็นแผลเร้ือรัง จนอาจจะเป็นแผลเป็นได ้

4.4 ปัญหาดา้นพฤติกรรมเบ่ียงเบนของนกัท่องเท่ียว ปัญหาดา้นน้ีเกิดจากการท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประมาทและ
ไม่ปฏิบติัตามค าอธิบายของนกัท่องเท่ียวท าใหเ้กิดปัญหาตามมามากมาย  

 4.5 ปัญหาดา้นการน าเท่ียว ผูน้ าเท่ียวส่วนใหญ่ไม่มีบตัรมคัคุเทศก์ ท าให้ไม่สามารถอธิบายแหล่งท่องเท่ียวทาง
ทะเลให้นกัท่องเท่ียวเขา้ใจและค านึงถึงความปลอดภยั มคัคุเทศก์ในฐานะการเป็นตวัแทนบริษทัน าเท่ียวและประเทศไทย 
ไม่อาจปฏิเสธหรือหลีกหนีปัญหาระหวา่งการน าเท่ียวได ้ปัญหายิ่งมากยิ่งซบัซอ้น มคัคุเทศก์ท่ีมีประสบการณ์นอ้ย ก็อาจไม่
สามารถแกปั้ญหาท่ียุง่ยากได ้โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองความปลอดภยัถือเป็นวา่เป็นเร่ืองส าคญัมากในการท่องเท่ียว  

4.6 ปัญหาดา้นมาตรฐานของอุปกรณ์และเรือท่ีใชใ้นการโดยสาร พบวา่ ธุรกิจน าเท่ียวมีเรือและอุปกรณ์ท่ีไม่ได้
มาตรฐานและการดูแลอยา่งเหมาะสม ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนน านกัท่องเท่ียวออกไปท ากิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเล 
และมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว ซ่ึงอาจส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเกิดอนัตรายจากกิจกรรมด าน ้ า 
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สรุปผลการวจัิย 
1. ปัจจยัความปลอดภัยด้านการท่องเทีย่วในเกาะสมุย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความปลอดภยัดา้นการท่องเท่ียวในเกาะสมุย ความปลอดภยัมีผลต่อการ
เลือกเดินทาง เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเส่ียงระหว่างการพ านักท่ีเกาะสมุย พบว่า การรับรู้ความเส่ียง
ระหว่างการพ านักท่ีเกาะสมุย ไดแ้ก่ 1) การกระชากกระเป๋า 2) การขโมย 3) การลกัพาตวั 4) การแทงนักท่องเท่ียว 5) การ
โจรกรรม 6) การข่มขื่น 7) การปลน้รถยนต์ 8) การฆาตกรรม 9) การก่อการร้าย 10) ความมั่นคงทางการเมือง  11) 
โรคระบาด 12) สัตว์ทะเลท่ีเป็นพิษ  13) ครบน ้ ามันร่ัวไหล 14) อุทกภยั 15) เอดส์ และ 16) ส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
การแพทยท่ี์จ ากดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพจัน์พิตตา ศรีสมพงษ ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการความปลอดภยัทางการ
ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ มีผลการศึกษาพบวา่การจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวรวมถึง
แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ยิง่ไปกวา่นั้น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการท่องเท่ียวก็ตอ้งให้ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางมาตรการในการขจดัปัญหา
หรือความไม่ปลอดภยันั้นให้หมดไป โดยมีวิธีการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติวา่ควรยดึหลกั
ดงัต่อไปน้ี รัฐบาลหรือองคก์รภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่นักท่องเท่ียว
ควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัความไม่ปลอดภยัผ่านทางส่ือประเภทต่าง ๆให้นกัท่องเท่ียวให้ทราบ 
และให้การสนับสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปราบปรามการกระท าความผิดท่ีท าลายอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
ภาพลกัษณ์ของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของพ้ืนท่ีในแหล่งท่องเท่ียวทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเกิด
การรวมกลุ่มด าเนินงานป้องกนัอุบติัภยัหรือเหตุการณ์ต่าง ๆท่ีจะเกิดข้ึนภายในแหล่งท่องเท่ียว 
 อีกทั้งความปลอดภยัยงัถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับนักท่องเท่ียวในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว หรือกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ (Hall, Timothy & Duval, 2004) แต่ประเทศไทย มีภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีค่อนขา้งไม่ดีนกั ทั้งความปลอดภยัส่วนบุคคล และความปลอดภยัท่ีเกิดจากการจลาจล (โครงการศึกษา
ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ) ดงันั้นปัญหาเร่ืองความปลอดภยัและ
เสถียรภาพของชีวติ และทรัพยสิ์น ตลอดจนการสูญเสียผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวพึงไดรั้บ เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบดา้น
การท่องเท่ียวของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก และยงักระทบถึงความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศ ซ่ึง
อาจส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียวลดลงได้ โครงการศึกษาภาพลกัษณ์ด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยในสายตาของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงจดัท าโดยบริษทัยเูรกา้ คอนซลัติ้ง เพ่ือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ระบุถึงปัจจยั 3 ดา้น ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวก่อนเดินทางมาประเทศไทย คือ ประสบการณ์ท่ีคาดหวงัจากการเดินทาง คุณค่า และ
ความปลอดภยั ซ่ึงในระดบัมหาภาค ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีบัน่ทอนภาพลกัษณ์โดยรวมของประเทศเป็น
อย่างมาก ดงันั้นการป้องกนัปัญหาความไม่ปลอดภยั การหลอกหลวง หรือเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ เช่นการโก่งราคา การหลอกลวงซ้ือขายสินคา้และบริการท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ การปล่อยลอยแพนักท่องเท่ียว และ
การรักษาความปลอดภยัต่างๆ ทางการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองส าคญัท่ีทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชน ควรจะร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาอยา่งจริงจงั เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม และปรับปรุงภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในการท่องเท่ียวให้ดีข้ึนในสายตา
ของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
2. กจิกรรมการท่องเทีย่ว 
 กิจกรรมการท่องเท่ียวในภาพรวมอยูใ่นระดบัปลอดภยั และเม่ือพิจารณาในแต่ละกิจกรรม พบวา่ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัอยา่งมาก ไดแ้ก่ กิจกรรมด าน ้ าต้ืน และกิจกรรมพายเรือคายคั ส่วนกิจกรรมท่ีปลอดภยั ไดแ้ก่ กิจกรรมตก
ปลา กิจกรรมด าน ้ า กิจกรรมเจ็ทสกี กิจกรรมผจญภยั  กิจกรรมนัง่ชา้ง และกิจกรรมซาฟารีโดยรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ ส่วนกิจกรรม
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ท่ีไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ กิจกรรมป่ันจกัรยาน กิจกรรมรถโกคาร์ท และกิจกรรมปีนภูเขา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัราณี อิสิชยักุล  (2547) 
ไดก้ล่าวถึงการจดัการบริการท่องเท่ียว ตอ้งมีการก าหนดประเภทและมาตรฐานของบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
และควรตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวไดทุ้กประเภท และทุกระดบั บริการดา้นต่างๆท่ีส าคญัแก่นักท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่  1) บริการดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบั คือ เป็นการบริการดว้ยกฎระเบียบ ขอ้บงัคบักติกา เพ่ือการด าเนินการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียว เกิดความพึงพอใจสูงสุดตลอดจนการด าเนินการท่องเท่ียวมีความปลอดภยั ไม่เกิดผลกระทบกบัสภาวะ
แวดลอ้มกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีไปเยือน เช่น การออกกฎระเบียบ ป้ายห้ามป้ายเตือน การจดัระเบียบร้านคา้ เป็นตน้ 2) การ
บริการดา้นความปลอดภยัการประกอบกิจกรรมนนัทนาการ ท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว มกัมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดอนัตรายและ
อุบติัเหตุไดง่้าย เช่น การตกน ้ า การถูกงูกดั อุบติัเหตุต่างๆ จากการท่องเท่ียว ผูรั้บผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว จ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมการดา้นความปลอดภยัต่างๆ เตรียมอุปกรณ์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใหเ้หมาะสม รวมทั้งมีการฝึกบุคลากรให ้
สามารถป้องกันความปลอดภยั รักษาและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ได ้3) บริการดา้นนันทนาการ คือ การให้การบริการเพื่อ
ความเพลิดเพลินสนุกสนานและความบนัเทิงส าหรับนกัท่องเท่ียว โดยการมีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว และมี
ความสอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกบัแหล่งท่องเท่ียว 4) บริการขอ้มูลข่าวสาร คือ การบริการ
ให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวควรมีศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
แผ่นพบั แผนท่ี เอกสารต่างๆ เก่ียวกับบริการท่ีมีในแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้ งท าหน้าท่ีประสานงานให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่องเท่ียว 5) บริการท่ีพกั คือ การบริการท่ีพกั
ส าหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่ีพกัควรมีหลายขนาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีหลายกลุ่มหลายประเภทท่ี
ตอ้งการประเภทและระดบัการบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น โรงแรมระดบัส่ีดาว ห้าดาว จะใหบ้ริการหลากหลายแก่ผูม้าพกั เช่น
อาหาร และเคร่ืองด่ืม อีกทั้ง ท่ีพกัควรมีการควบคุมราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐาน 6) บริการ
น าเท่ียวและ/หรือมคัคุเทศก ์คือ การบริการหรืออ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงควรมีมาตรฐาน
การบริการน าเท่ียวท่ีมีการจดักิจกรรมน าเท่ียว ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
น าเท่ียวทางประวติัศาสตร์ มคัคุเทศก์ควรมีความรู้และรายละเอียดอยา่งถูกตอ้ง หรือการน าเท่ียวทางน ้ าโดยมีมคัคุเทศก์ให้
ความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของแหล่งน ้ าเพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสภาพแวดลอ้ม 7) บริการคมนาคมขนส่งและการจดัการ
ดา้นจราจร คือ การบริการเคล่ือนยา้ยผูโ้ดยสารและส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงดว้ยพาหนะขนส่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การท่องเท่ียว ซ่ึงธุรกิจคมนาคมขนส่งควรมีหลายรูปแบบและหลายระดับ เช่น รถเช่า รถโดยสาร เป็นต้น เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวสามารถเลือกช่องทางและรูปแบบการคมนาคมขนส่งท่ีพอใจได ้และการจดัการดา้นจราจรแก่นักท่องเท่ียว 
นอกจากน้ี ควรช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัหาสถานท่ีส าหรับจอดรถอยา่งเพียงพอ และมีป้ายจราจรแสดงอยา่งชดัเจน 
8)บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม คือ การบริการดา้นอาหาร และเคร่ืองด่ืมแก่นักท่องเท่ียว อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขและเพียงพอ สมบัติ กาญจนกิจ (2544)  และมีการบริการท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว รวมทั้ งด้านความ
เหมาะสมของราคาท่ีจ าหน่าย ซ่ึงควรมีอาหารหลายประเภทและหลายระดบั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
แต่ละระดบั ตอ้งมีองค์ประกอบดงัน้ี มีการตกแต่งสถานท่ีให้กลมกลืนกบัสภาพทอ้งถ่ิน มีการเสนออาหารประจ าทอ้งถ่ิน
และมีรายการอาหารทัว่ไปท่ีนกัท่องเท่ียวคุน้เคยบา้งอาหารมีมาตรฐานพ้ืนฐานตามสุขลกัษณะของกระทรวงสาธารณสุข 9) 
บริการดา้นสินคา้และของท่ีระลึก คือ การบริการขายสินคา้และของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเพ่ือซ้ือและน ากลบัไป
ยงัภูมิล าเนาของตน เพ่ือเป็นท่ีระลึก หรือ ของฝาก อีกทั้ งยงัเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัผูใ้ห้บริการและยงัเป็นการเผยแพร่
ช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวอีกดว้ย 10) บริการดา้นอ่ืนๆ หรือบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว เช่น ตูเ้อทีเอ็ม ธนาคาร 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ สุขาส าหรับรองรับนกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 
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3. การรับรู้ด้านความปลอดภัยในการพ านัก ณ เกาะสมุย 
 ประเมินการรับรู้ความปลอดภยัในเกาะสมุย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่ ปลอดภยั  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเพ่ือสร้างองคก์รระหวา่งนกัวจิยัดา้นการท่องเท่ียวของไทย 
และภาคธุรกิจ จากการศึกษา ระบุว่าการท าประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเท่ียวของไทยเพ่ือกระตุน้จ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติถูกมองว่าเป็นการส้ินเปลืองในแง่ของการลงทุน ทั้งภาตรัฐและเอกชนควรมีการวางแผนการรณรงค์ดา้นการ
ท่องเท่ียวใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน จากรายงานอา้งถึงการใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูใ้หบ้ริการไม่
มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นการให้บริการท่ีเพียงพอ อีกทั้ งยงัไม่มีทักษะดา้นภาษาด้วย ทั้ งภาครัฐและองค์กรต่างๆ ของรัฐ 
รวมถึงชุมชนในหลายๆ จงัหวดัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผน การจดัการ การอนุรักษ ์และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
อยา่งถูกวธีิ และจุดอ่อนของการท่องเท่ียวไทยท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ Zero–Dollar-Tour ซ่ึงหมายถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีจ่ายเงิน
ให้กบับริษทัน าเท่ียวเพียงเลก็นอ้ย แต่กลบัตอ้งจ่ายค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง ค่าท่องเท่ียวตลอดจนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าสูงกวา่
ความเป็นจริง (Chen, Mak&Guo, 2011)  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวของไทยดา้นความปลอดภยั
ดว้ย จุดอ่อนอีกดา้นคือราคาค่าบริการและสินคา้ทางการท่องเท่ียวไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอน ซ่ึงมีการเพ่ิมราคาสินคา้และ
บริการให้สูงข้ึน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวนัหยดุยาว แต่โอกาสส าหรับการตลาดทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ การ
พฒันาการท่องเท่ียวทางทะเล ใหมี้ระบบความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน  
ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
 ดา้นยทุธศาสตร์ มีแนวทางยทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์  
 1.ส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เสน้ทางการท่องเท่ียว  
 2.พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ  
 3.พฒันาระบบคมนาคมเพ่ือการท่องเท่ียว 
 ดา้นสงัคม 
 1.ควรมีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวดา้นความปลอดภยั เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้คลายความกังวลด้านความปลอดภยัในการท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 
 2.ควรมีการศึกษาการจดัความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีอ่ืน ท่ีมีปัจจยัต่าง ๆ ใกลเ้คียงกัน เพื่อน าแนว
ทางการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวไปใชใ้นพ้ืนท่ีนั้น ๆ   
2.     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงของปัญหาท่ีมีผลต่อเร่ือง การจดัการความปลอดภยัทางการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการลดปัญหาความไม่ปลอดภยัท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงนั้น ๆ ได ้
 

กติติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยฉบับน้ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส านักงาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อการสนับสนุนงานวิจยั วิทยาลยัการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว วิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานีและขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวรา 
สุวรรณพิมล ท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวจิยั  
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ศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเทีย่วตามวถิีประมงของบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
Potential of Resources for Fishery way of Bohin Sub-district, Sikao District, Trang Province 

 
ฟ้าพิไล ทวสิีนโสภา1*  และ กิตติศกัด์ิ ทวสิีนโสภา2  

Fapilai Thaweesinsopha1* and Kittisak Thaweesinsopha2  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวโดยใชแ้บบประเมิน 
5 A กับ 1R (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวโดยใช้วิธีวิเคราะห์SWOT และ (3) เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษามี 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียว จ านวน 720 คนไดม้าวธีิดว้ยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Convenience Samplings)  กลุ่มท่ีสองคือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการดูแลแหล่งท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีจ านวน 30 คนไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยการจดักลุ่มและหาค่าร้อยละ  

 ผลการวิจัยพบว่าบ่อหิน (1) มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวสูง เน่ืองจากจุดเด่นทางด้านพ้ืนท่ีและส่ิง
สนบัสนุนการท่องเท่ียว ส่วนทางดา้นมีศกัยภาพดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง  (2) มีปัญหาและ
อุปสรรคดงัน้ี ทรัพยากรการท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ไม่โดดเด่น บุคลากรไม่มีความพร้อมในการจดัการดา้นการท่องเท่ียว 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวน้อย  มีนโยบายในการพฒันาแต่ไม่มีการน าไปใช้ (3) การก าหนดแนวทางในการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เชิงรุกซ่ึงจะต้องได้รับการพฒันาอย่างเร่งด่วนโดยพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู ่กลยทุธ์เชิงรับคือสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่คนในองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ชาวบา้น และ
นกัเรียน นกัศึกษา เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่าน้ีกลายเป็นคนท่ีจะขบัเคล่ือนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน และ กลยทุธ์การ
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนโดยการจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในพ้ืนท่ีให้มีเพียงพอกบัความตอ้งการและ
เหมาะสมควรเพ่ิมเติมกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการท่องเท่ียว 

 
ค าส าคญั : การพฒันาศกัยภาพ  แหล่งท่องเท่ียว ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว บ่อหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  16 

 

                                                                                                                                           
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10       “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ABSTRACT 
 

 Quantitative and qualitative research objectives  this study were: (1) to evaluate tourist attraction by using 5A 
and 1R, (2) to find problems and obstacles (for developing this attraction) by using SWOT analyze , and (3) to establish 
guidelines for developing for developing this attraction at the Bohin sub district Sikao district Trang province. The sample 
included 2 groups: 720 tourists and 30 related persons. The former was selected by convenience sampling, and the latter 
was selected by purposive sampling. Research tools for collecting data were and an evaluation form, a list of SWOT 
questions. Analyze the data with the group and the percent value.  

Research results were as follows: (1) Tourists rated at the high level that Borhin Sub District was the high 
potential tourist attraction term because of location and tourist support. They rated staff and management at the meddle 
level. (2) Problems and obstacles of this tourist attraction were the following. (a) Resources of historical tourist were not 
prominent.(b) Staff were incompetent, (c) Local villagers less participated in community activities.(d) Though goals for 
tourist attraction was established, responsible people have not implanted yet. (3) Guidelines for developing tourist 
attraction included 3 strategies: dissemination strategy that will be developed with a sense of urgency by development in 
line with the natural resource, get strategies is to the understanding of the local organizations of the Home and Student so 
that a group of these people become people that will drive the development of the tourist area of the community and 
strategies for strengthen communities by the management of the Facilities in the area with enough space to the needs and 
appropriate should be more activities new forms to add a variety of sightseeing. 
 
Keyword: Development potential, Tourist Attraction, Potential of Tourist Attraction, Borhin Sub District 
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บทน า 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและยงัเป็นส่วนส าคญัในการ

ส่งเสริมให้พ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรเหล่าน้ีอยูมี่รายไดเ้พ่ิมข้ึน ทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีมีจ ากดั แต่มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว และเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การพกัผ่อนหยอ่นใจ การออกก าลงักาย การศึกษาหาความรู้ การอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟขูนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวฒันธรรม จึงมีการน ามาใชป้ระโยชน์เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการพฒันามา
ใชป้ระโยชน์เพ่ือการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
นิยมเพ่ิมข้ึนอย่างแพร่หลายมากในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงในแต่ละพ้ืนท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ศกัยภาพ ทั้ งในด้านปริมาณ คุณภาพ และการน ามาใช้ประโยชน์ อน่ึงพ้ืนท่ีในชุมชนบ่อหิน เป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั
บริเวณหน่ึงของจงัหวดัตรังและยงัไม่มีใครรู้จักมากนัก ดังนั้นการศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในบริเวณดงักล่าวจะท าให้ไดแ้นวทางการพฒันา และการวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณ
ชุมชนบ่อหินใหมี้ศกัยภาพท่ีจะรองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ดม้ากข้ึน  

ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism resources)  หมายถึง  ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ทั้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าเนิดข้ึนมาเอง
ตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแล้วสืบทอดต่อกันมา เช่น ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต 
ประวติัศาสตร์ซ่ึงทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งท่องเท่ียว โดย Morrison and Mill (1992) กล่าวว่า 
องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวประกอบด้วย ปัจจยัพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการการ
ขนส่งการส่ือสารการตอ้นรับ อยา่งเป็นมิตร ตอ้นรับดว้ยใจ มีส่ิงดึงดูดใจ(attractions) มีส่ิงอ านวยความสะดวก(facilities) มา
รองรับทั้ง ในดา้นร้านอาหาร ท่ีพกั ของท่ีระลึกและส่ิงท่ีขาดไม่ได ้คือ มีบริการท่ีประทบัใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั McIntosh and 
Goeldner (1995) กล่าววา่ องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวจะประกอบดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดี (facilities) ระบบการ
ขนส่งท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก (transportation) ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีดีและพร้อม (infrastructure) ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีดึงดูดใจ และ
มีการตอ้นรับท่ีดีดว้ย ไมตรีจิต  

นอกจากน้ีทรัพยากรการท่องเท่ียวจดัเป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
หมายรวมถึง พ้ืนท่ี ส่ิงของ กิจกรรม และ/หรือมิติอ่ืนใดท่ีสามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเท่ียว เช่น ความสวยงามตาม
ธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ แก่นักท่องเท่ียว ทั้งน้ีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวสามารถปรากฏไดท้ั้งในลกัษณะของรูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัไดด้ว้ยการจบัตอ้ง เช่น ส่ิงก่อสร้าง ถ ้ า น ้ าตก และ
ของท่ีระลึก เป็นตน้ และในลกัษณะของนามธรรมท่ีไม่สามารถสัมผสัไดด้ว้ยการจบัตอ้งแต่สามารถสัมผสัไดด้ว้ยทางอ่ืน 
เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษา ความเป็นชนเผ่า และการเล่นการแสดงพ้ืนบ้าน ในปัจจุบันองค์ประกอบของทรัพยากร
ท่องเท่ียวโดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์บัวา่มีความส าคญัต่อประเทศไทย เป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการสร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเท่ียว เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงโดดเด่นในเร่ืองของ ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศจ านวนมากพากนัเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพ่ือ
ช่ืนชมสมัผสัความงดงามเหล่าน้ี (ณฐันรี, 2554) 

เม่ือพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ี ยวแต่ละแห่ง ถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนพัฒนา                       
โดยสุภาภรณ์ (2543) ไดนิ้ยามค าวา่ ศกัยภาพ วา่เป็นความสามารถหรือความพร้อมในส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดักา
ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงการพฒันาและการปรับปรุงส่ิงใดๆ ฉะนั้นแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งจะมีศกัยภาพแตกต่างกนั
ออกไป และยงัสอดคลอ้งกบั ระพีพรรณ ทองห่อ และคณะ (2549) กล่าวว่า การจะประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว
จะต้อง ด าเนินการวิเคราะห์แหล่งท่องเท่ียว โดยท าการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกับทรัพยากรการท่องเท่ียวใน  พ้ืนท่ี เพ่ือใช้
ประกอบการตดัสินในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียว โดยการ ส ารวจแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีวา่มี
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ทรัพยากรการท่องเท่ียวอะไรบา้ง เป็นทรัพยากรประเภทไหน เพ่ือประโยชน์ของผูว้ิจยัในการประเมินศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวต่อไปในการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว วิวฒัน์ชัย บุญยภักด์ิ (2550) ได้กล่าวถึงหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาและ การก าหนดศักยภาพหรือความส าคญัของแหล่ง ท่องเท่ียว ดังน้ี 1)คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวได้แก่ความ 
สวยงาม ลกัษณะเด่นในตวัเอง ความเก่าแก่ทาง ประวติัศาสตร์ความส าคญัทางลทัธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทศัน์
ทางธรรมชาติและ วถีิชีวิต 2)ความสะดวกในการเขา้ถึง ไดแ้ก่สภาพ ของเส้นทางท่องเท่ียว ลกัษณะการเดินทาง ระยะ เวลา
จากตวัเมืองไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 3)ส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ท่ีพกัแรม ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม สถานบริการต่างๆ ระบบ
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์และการรักษาความ ปลอดภยั 4)สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพทาง กายภาพ สภาพอากาศระบบนิเวศ
และสภาพอ่ืนๆ ของแหล่งท่องเท่ียว 5)ขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ขอ้จ ากดัดา้นพ้ืนท่ีขอ้จ ากดัทางดา้นบริการ 
สาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัยของนักท่อง เท่ียว 6)ความมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ความ เป็นท่ีรู้จกัของแหล่ง
ท่องเท่ียวและจ านวนนกัท่อง เท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวของ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรังนั้ น พบว่า ลกัษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมี
ลกัษณะทั้งท่ีราบและท่ีดอนค่อนขา้งสูง และเป็นชายทะเล  พ้ืนท่ีทางตอนเหนือจะเป็นท่ีราบค่อนขา้งสูง  ส่วนพ้ืนท่ีทางทิศ
ตะวนัออกเป็นท่ีราบมีภูเขาทิศตะวนัตกเป็นเทือกเขาบางส่วนและติดกบัชายทะเล ส่วนทิศใตเ้ป็นพ้ืนท่ีราบ  ส่วนลกัษณะ
ภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายนฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม ถึงเดือน ธนัวาคม 

มีพ้ืนท่ีปกครองทั้งหมด  9  หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้นบ่อหิน  บา้นพรุจูด  บา้นดุหุน  บา้นไสตน้วา  บา้นไร่ออก  บา้น
หวัหิน  บา้นใหม่  บา้นโตะ๊บนั  และบา้นปากคลอง แต่มีถึง 7  หมู่บา้น (องคก์ารบริหารส่วนบ่อหิน, 2557) ท่ีมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. บา้นบ่อหิน ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  ทะเลบา้นบ่อหิน และบ่อน ้ าจืดศกัด์ิสิทธ์ิ  โฮมสเตย ์ 
2. บา้นพรุจูด    ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  หตัถกรรมจกัสานจากเตยปาหนนั         
3. บา้นดุหุน     ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  หตัถกรรมจกัสานจากเตยปาหนนั             
4. บา้นไสตน้วา  ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  การผลิตเคร่ืองแกงท ามือ             
5. บา้นหวัหิน    ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  พ้ืนท่ีชายหาดท่ีสวยงาม              
6. บา้นโตะ๊บนั   ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  การท ากลว้ยฉาบ             
7. บา้นปากคลอง   ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  การท าปลาเคม็กางมุง้ 
 

 
ภาพที ่1 แสดงแผนท่ีของหมู่บา้นทั้งหมดในบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

ทีม่า: เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bohin.org/plantee.pdf 
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 ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว (Potential attraction) หมายถึง ความพร้อมของแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
แต่ละแห่ง ท่ีสามารถรองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความสะดวกในการเขา้ถึง ส่ิง
อ านวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มคุณค่าและความส าคญั การตอบรับของประชาชนในทอ้งถ่ิน และการจดัการของแหล่ง
ท่องเท่ียว  

`คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว (Quality Tourist Attraction) แนวคิดของค าวา่คุณภาพของการท่องเท่ียวนั้น องคก์าร
การท่องเท่ียวโลก (WTO) ไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นแนวทางดงัน้ี คุณภาพก็คือผลลพัธ์ท่ีเกิดจากกระบวนการในการตอบสนอง
ความตอ้งการ ความพึงพอใจความจ าเป็นและความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในการน าเสนอขายสินคา้และบริการ ดา้นการ
ท่องเท่ียว ในราคาท่ียอมรับได ้ 

มาตรฐานดา้นคุณภาพ (Quality Standard) ดา้นการท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัสวสัดิการท่ีมีให ้
การสร้างแรงจูงใจ ความสามารถในการเขา้ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของนกัท่องเท่ียวไดแ้ละส่ิงท่ีส าคญั คือ การตระหนกัถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่พ้ืนท่ีของชุมชนบ่อหิน มีลกัษณะเด่นของทรัพยากร คือ  มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพนัธ์ุ
ไม ้พนัธ์ุสัตวท่ี์หาดูไดย้าก เช่น นกเหงือก มีแหล่งปะการังน ้ าต้ืน  และยงัมีโฮมสเตย ์  3 หลงั รองรับผูเ้ขา้พกัได ้40-50 คน 
สามารถก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวไดห้ลากหลาย  อาทิเช่น  พานกัท่องเท่ียวด าน ้ าต้ืน  ศึกษาวิถีชุมชนชายฝ่ัง  กิจกรรม 
CSR เช่น ธนาคารปู กิจกรรมตน้กลา้หญา้ทะเล 

จากการท่ีได้ศึกษาพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวในแถบกลุ่มจังหวดัภาคใต้ จะเห็นได้ว่าพ้ืนท่ีเหล่าน้ีมีความงดงามทาง
ธรรมชาติ วฒันธรรมและประเพณี ท่ีมีลกัษณะเฉพาะพ้ืนท่ีเป็นอยา่งมาก และยงัมีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ  โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีของ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรังนั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว
ของชุมชน เพราะมีทั้งความงดงามของธรรมชาติ เช่น เขาเจ็ดยอด หมู่เกาะต่างๆ และยงัมีวถีิชีวติประมงท่ียงัคงรักษารูปแบบ
การท าประมงแบบดั้งเดิม รวมทั้งกลุ่มชาวบา้นยงัประกอบอาชีพเสริมในการจดัท าจกัสานจากธรรมชาติท่ีมีอยูอ่นัไดแ้ก่ เตย
ปาหนนั  

นอกจากน้ี ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ยงัมีเร่ืองราวในต านานท่ียงัเป็นเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาเช่น ต านาน
เร่ืองบ่อน ้ าจืดในพ้ืนท่ีน ้ าเค็ม ส่ิงเหล่าน้ีสามารถน ามาพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผสมผสานระหว่างธรรมชาติ วิถี
ชาวบา้นและต านานเร่ืองเล่าไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัการดูแลพ้ืนท่ีของคนในชุมชนก็มีความพร้อมในการพฒันาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว แต่ยงัขาดการศึกษาความเป็นไปไดใ้นเชิงงานวิจยัเพ่ือรองรับศกัยภาพของการท่องเท่ียวของชุมชน ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นความส าคญัในเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีแลว้คาดวา่ในอนาคตมีความ
เป็นไปไดสู้งท่ี พ้ืนท่ีการท่องเท่ียวของ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จะเป็นการเช่ือมธุรกิจทางดา้นการท่องเท่ียวสู่ AEC และ
นานาชาติอยา่งแทจ้ริงของจงัหวดัตรังโดยมีกรอบงานวจิยัดงัน้ี 
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ภาพที ่2 แสดงกรอบงานวจิยั 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยใชแ้บบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว
ในเขต ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  และระดมความคิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ทราบขอ้มูลในเชิงลึก 
และสามารถน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียด โดยมีแนวทาง ขั้นตอน และวธีิการศึกษาขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับข้อมูลงานวิจัยมีจ านวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกใช้ส าหรับศึกษาด้านศักยภาพการ
ท่องเท่ียว คือ นกัท่องเท่ียว จ านวน 720 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใชส้ าหรับเชิงปริมาณใชว้ธีิการคดัเลือกแบบบงัเอิญ (Convenience 
Sampling)โดยการใชแ้บบประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวโดยการใชก้ารประเมินแบบ 5 A กบั 1 R `ประกอบด้วย 
ความสะดวกในการเขา้ถึง(Accessibility)  ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities)  ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  (Attraction)  
การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services) กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities)  การตอบรับของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน  (Responding)  โดยแบบประเมินน้ีใชม้าตรวดัระดบัคะแนน (Rating Scale) ของลิเคิร์ท ทั้งระดบัคุณภาพและระดบั
ศกัยภาพ แบบประเมินฉบบัน้ีผ่านการพิจารณาความตรงจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ จากนั้นวิเคราะห์ระดบัคุณภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียว  

กลุ่มท่ีสอง ใชส้ าหรับขอ้มูลดา้นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว คือ กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดูแลแหล่งท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใช้ส าหรับตอบเชิงคุณภาพใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อตอบในเชิงนโยบายและ ผูว้จิยัไดท้ า
การก าหนดพ้ืนท่ีเพ่ือท าการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลทางการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ต าบลบ่อหิน เพ่ือหาจุดเด่นของพ้ืนท่ีและ
การเช่ือมโยงเสน้ทางของพ้ืนท่ีท่องเท่ียว และส่ิงสนบัสนุนการท่องเท่ียว 

ส ารวจพ้ืนท่ีและตรวจสอบทรัพยากร 

ก าหนดกลุ่มประชากร 
 

วิเคราะห์ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดูแลแหล่ง
ท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีจ านวน 30 คน 

กลุ่มนกัท่องเท่ียว จ านวน 720 คน 

ศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

 

แบบประเมนิ 5 A 1R 
-ความสะดวกในการเขา้ถึง(Accessibility)   
-ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities)   
-ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  (Attraction)   
-การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services) -
-กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities)   
-การตอบรับของประชาชนในทอ้งถ่ิน  (Responding)   

วเิคราะห์SWOT 
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ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ียงัใชว้ธีิวเิคราะห์ SWOT Analysis 
เพ่ือใชส้ าหรับวเิคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็และโอกาสในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากผลการวิจยัดา้นศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวของ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรังโดยพิจารณาองค์ประกอบ

ของการท่องเท่ียวท่ีสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ดน้ั้น สรุปผลไดด้งัตารางท่ี  1 
ตารางที ่1  แสดงผลการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวท่ีก าหนดใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ประเภททรัพยากร
ท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัภายในบ่อหิน 
บ่อหินฟาร์ม 

สเตย ์
หาดหวัหินและ 
ทุ่งคลองสน 

เขาเจ็ดยอด แหลมมะขาม 
แหลมไทร 

ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง 
ระดบัคุณภาพ ดี ดี พอใช ้ พอใช ้
ระดบัศกัยภาพ มาก ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ระดบัคุณภาพ ดี พอใช ้ พอใช ้ ไม่มีคุณภาพ 
ระดบัศกัยภาพ มาก นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
ระดบัคุณภาพ พอใช ้ ดี ดี ดี 
ระดบัศกัยภาพ ปานกลาง มาก มาก มาก 
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ระดบัคุณภาพ ดี ดี ดี ดี 
ระดบัศกัยภาพ มาก มาก มาก มาก 
ดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
ระดบัคุณภาพ ดี พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
ระดบัศกัยภาพ มาก นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง 
ดา้นการตอบรับของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
ระดบัคุณภาพ ดีมาก พอใช ้ พอใช ้ ดี 
ระดบัศกัยภาพ มากท่ีสุด ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 
จากการก าหนดแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือน าไปสู่การก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมแนวทางการท่องเท่ียวใน

พ้ืนท่ีบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง พบวา่  แหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งนั้น มีศกัยภาพแตกต่างกนั โดยบ่อหินฟาร์มสเตย ์มี
การประเมินศกัยภาพ ท่ีมีคุณภาพในระดบัดีมากและมีศกัยภาพมากท่ีสุดในดา้นดา้นการตอบรับของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
ส่วนระดบัคุณภาพดีและมีศกัยภาพมาก มีอยู่ 4 ดา้น คือ  ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว และดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
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 การประเมินแหล่งท่องเท่ียวท่ีสอง คือ หาดหัวหินและทุ่งคลองสน มีระดบัคุณภาพดี และมีศกัยภาพมาก อยู ่2 ดา้น 
คือดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวและดา้นคุณค่าและความส าคญั ส่วนระดบัคุณภาพดีและมีศกัยภาพปานกลางนั้นมีดา้น
ความสะดวกในการเขา้ถึงนั้นอยูใ่นระดบัคุณภาพดี และมีศกัยภาพปานกลาง ดา้นการตอบรับของประชาชนในทอ้งถ่ินอยูใ่น
ระดบัคุณภาพพอใช ้และมีศกัยภาพปานกลาง  ส่วนคุณภาพพอใชแ้ละมีศกัยภาพน้อยมีอยู่ 2 ดา้น คือ ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกและดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
 การประเมินแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาม คือ เขาเจ็ดยอด โดยผลการประเมินดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวและดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัคุณภาพดี และมีศกัยภาพมาก ส่วนการประเมินในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง และดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก มีคุณภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้และมีศกัยภาพน้อย การประเมินในดา้นการตอบรับของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว มีระดบัคุณภาพพอใชแ้ละมีศกัยภาพปานกลาง 
 การประเมินแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่ี คือ  แหลมมะขามแหลมไทร โดยผลการประเมินท่ีมีคุณภาพในระดับดี และมี
ศกัยภาพมาก มีทั้งหมด 3 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นคุณค่าและความส าคญั  และดา้นการตอบรับของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ส่วนอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้และมีศกัยภาพปานกลาง มีอยูด่ว้ยกนั 2 ดา้น คือดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงและ
ดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว ส่วนการประเมินท่ีมีระดบัไม่มีคุณภาพ และมีศกัยภาพนอ้ย คือ ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
 ส่วนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวพ้ืนท่ี ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา                     
จงัหวดัตรัง เพ่ือก าหนดแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยการ
วเิคราะห์ SWOT Analysis โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวผลเป็นไปตามตามรางท่ี 2 
ตารางที ่2  แสดงผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีก าหนดใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
รายการ ผลการวเิคราะห์ ระดบั

ศกัยภาพ 
องคป์ระกอบ ความคิดเห็นของ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ผลการวเิคราะห์ 

S W O T 
ความ
สะดวกใน
การเขา้ถึง 

 -ป้ายบอกทาง
ไม่ชดัเจน 
-ถนนท่ีเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียว
ไม่ปลอดภยั 

ปานกลาง 1.นโยบายและ
แนวทางการ 
พฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจและ
สงัคม 

สนบัสนุน 
 
  
ไม่สนบัสนุน 

  
 
 
 

ส่ิงอ านวย
ความ
สะดวก 

  -พ้ืนท่ีส าหรับ
จอดรถมีนอ้ย 

นอ้ย 2.อุปสงคด์า้น
การท่องเท่ียว
มุ่งเนน้การ
ท่องเท่ียวท่ี
เป็นของเดิม
และมีคุณภาพ
มากข้ึน 

ก าหนดแผนการพฒันา
อยา่งเป็นรูปธรรม 
ไม่ก าหนดแผนการ
พฒันา เขา้ร่วม
กิจกรรมบา้ง 
ไม่สนใจ เพิกเฉย ตวั
ใครตวัมนั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงดึงดูดใจ
ทางการ
ท่องเท่ียว 

-เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว
ทาง
ธรรมชาติท่ี

 -ทรัพยากรกา
ท่องเท่ียว
ประวติัศาสตร์
ไม่โดดเด่น 

มาก 3.การไดรั้บ
การส่งเสริมให้
มีการท่องเท่ียว
โดยชุมชนและ

ไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 
 
ไม่ไดรั้บงบประมาณ
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รายการ ผลการวเิคราะห์ ระดบั
ศกัยภาพ 

องคป์ระกอบ ความคิดเห็นของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ผลการวเิคราะห์ 
S W O T 

มีความ
สวยงาม 
- เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมี
ความสงบ 
และอุดม
สมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ 

 การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์
ของภาค
จงัหวดัมากข้ึน 

แต่ด าเนินการขอ
งบประมาณอยูเ่ร่ือยๆ 
 
ไม่ของบประมาณ 
งบประมาณท่ีขอไม่
เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาการท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การบริหาร
จดัการ
แหล่ง
ท่องเท่ียว 

 -บุคลากรไม่มี
ความพร้อมใน
การจดัการดา้น
การท่องเท่ียว 
-ยงัไม่มีทิศทาง
ในการ
พฒันาการ
ท่องเท่ียวท่ี
ชดัเจนของ
ชุมชน 
 

นอ้ย 4.การเปิดตวั
แหล่ง
ท่องเท่ียว
ใหม่ๆ มากข้ึน
ของแต่ละ
จงัหวดั
ภายในประเทศ 

ส่งเสริมและสนบัสนุน
ในการพฒันาบุคลากร
ใหเ้ขา้ใจดา้นการ
ท่องเท่ียว 
กลุ่มผูน้ าไม่
กระตือรือลน้แต่หากมี
การเชิญอบรมก็ไป 
 
ไม่สนใจไม่เขา้ร่วม
และไม่เขา้ใจดา้นการ
ท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม
การ
ท่องเท่ียว 
 

-มีกิจกรรม
การ
ท่องเท่ียว
หลากหลาย 
เช่น พายเรือ 
ดูนก ตกปลา 
ป่ันจกัรยาน 
ชมวถีิชีวติ
ในชุมชน 

 ปานกลาง 5.การแข่งขนั
ดา้นการ
ท่องเท่ียวภาย
หลงัจากท่ี
ประเทศไทย
เขา้สู่อาเซียน 

เตรียมความพร้อมดา้น
การท่องเท่ียว 
 
ไม่เตรียมความพร้อม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

การตอบ
รับของ
ประชาชน
ในทอ้งถ่ิน 

   -ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ท่องเท่ียวนอ้ย 

ปานกลาง 

 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  24 

 

                                                                                                                                           
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10       “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 จากตารางจะเห็นไดว้า่ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง นั้น ยงัมีโอกาสพฒันา
ไดอี้ก แมว้า่จะมีอุปสรรคในการท่ีแต่ละจงัหวดัเปิดตวัแหล่งท่องเท่ียวใหม่ แต่อยา่งไรก็ตามแหล่งท่องเท่ียวของ ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ยงัคงมีความสวยงามตามธรรมชาติ และยงัมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอยา่งมากมาย ดงัตาราง
ท่ี 3 
ตารางที ่3  แสดงระดบัคุณภาพและศกัยภาพของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวโดยพิจารณาจากองคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิง
 อนุรักษใ์นภาพรวมของ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

องคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ระดบัคุณภาพ ระดบัศกัยภาพ 
ความสะดวกในการเขา้ถึง ดี ปานกลาง 
ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ดี มาก 
กิจกรรมการท่องเท่ียว พอใช ้ ปานกลาง 
การตอบรับของประชาชนในทอ้งถ่ิน พอใช ้ ปานกลาง 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่มีคุณภาพ นอ้ย 
การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว ไม่มีคุณภาพ นอ้ย 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวของ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรังนั้น พบว่า ลกัษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มี
ลกัษณะทั้งท่ีราบและท่ีดอนค่อนขา้งสูง และเป็นชายทะเล  พ้ืนท่ีทางตอนเหนือจะเป็นท่ีราบค่อนขา้งสูง  ส่วนพ้ืนท่ีทางทิศ
ตะวนัออกเป็นท่ีราบมีภูเขาทิศตะวนัตกเป็นเทือกเขาบางส่วนและติดกบัชายทะเล ส่วนทิศใตเ้ป็นพ้ืนท่ีราบ  ส่วนลกัษณะ
ภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน  และฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม ถึงเดือน ธนัวาคม  มีพ้ืนท่ีปกครองทั้งหมด  9  หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้นบ่อหิน  บา้นพรุจูด  บา้นดุหุน  บา้นไสตน้
วา  บา้นไร่ออก  บา้นหัวหิน  บา้นใหม่  บา้นโต๊ะบนั  และบา้นปากคลอง แต่มีถึง 7  หมู่บา้นท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ 

บา้นบ่อหิน  ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  น ้ าพทุะเลร้อน และบ่อน ้ าจืดศกัด์ิสิทธ์ิ  บ่อหินฟาร์มสเตย ์ 
บา้นพรุจูด   ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  หตัถกรรมจกัสานจากเตยปาหนนั         
บา้นดุหุน    ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  หตัถกรรมจกัสานจากเตยปาหนนั             
บา้นไสตน้วา ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  การผลิตเคร่ืองแกงท ามือ             
บา้นหวัหิน   ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  พ้ืนท่ีชายหาดท่ีสวยงาม              
บา้นโตะ๊บนั  ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  การท ากลว้ยฉาบ             
บา้นปากคลอง   ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ  การท าปลาเคม็กางมุง้ 

 จากผลการประเมินคุณภาพและศักยภาพ ทั้ ง 6 ด้าน พบว่า ด้านความสะดวกในการเขา้ถึง มีคุณภาพดี และมี
ศกัยภาพปานกลาง ส่วนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่มีคุณภาพและมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัน้อย ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว  มีคุณภาพดี และมีศกัยภาพมาก ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว มีคุณภาพพอใชแ้ละมีศกัยภาพปานกลาง ส่วนดา้นการ
ตอบรับของประชาชนในทอ้งถ่ิน มีคุณภาพพอใช ้และมีศกัยภาพปานกลาง 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ในภาพรวมของแหล่งท่องเท่ียวใน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรังนั้น มีศกัยภาพมาก 
ในดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว มีศกัยภาพปานกลาง ในดา้น ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
การตอบรับของประชาชนใน มีศักยภาพอยู่ในระดบัน้อย ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นการบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียว ดังนั้ นองค์การบริหารส่วนบ่อหินจะต้องก าหนดแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้รับความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวและพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยู ่โดยยดึแนวปฏิบติั
ดงัน้ี 
 1.  การก าหนดกลยทุธ์ในเชิงรุกของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว โดยก าหนดให้แหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 แหล่งนั้นเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งเร่งด่วนโดยพฒันาให้สอดคลอ้งกบัทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู ่กล่าวคือ 
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ฯลฯ และจะต้องพฒันาควบคู่กับการสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิสมยั  จารุจิตติพนัธ์. (2557) ท่ีกล่าวถึงการประกาศให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็น
วาระส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียวในเกาะสมุยควบคู่กบัการพฒันาดา้นเกษตรกรรม 
 2.  การก าหนดกลยทุธ์ดา้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของการจดัการในพ้ืนท่ี โดยประเด็นแรกคือการสร้างความ
เขา้ใจใหแ้ก่คนในองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ชาวบา้น และนกัเรียน นกัศึกษา เพ่ือใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีกลายเป็นคนท่ีจะขบัเคล่ือนการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ประเด็นท่ีสอง คือ การท าประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี
จากการวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชน เพราะตอ้งมาพบญาติ มากท่ีสุด รองลงมา
คือ มาท ากิจธุระ ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นจะตอ้งท าการประชาสมัพนัธ์ใหม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธีรพฒัน์ ต้ือตนั (2546) กล่าววา่ 
การท่องเท่ียวควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การปฏิบติัตามแผน และการไดรั้บ ผลตอบแทนเพื่อกลบัมา
บ ารุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย และในท่ีสุดทอ้งถ่ินก็จะมีส่วนร่วมในการควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมี
คุณภาพ ซ่ึงท้องถ่ินคือ ชาวบ้าน ชุมชน จนถึงการ ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนด้วย โดยท่ีการวางแผนเพ่ือ
พฒันาการส่งเสริมการท่องเท่ียว นั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่คือความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 3.  การก าหนดกลยทุธ์ดา้นการบริหารและการจดัการ โดยประเด็นแรก คือ การจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ในพ้ืนท่ีให้มีเพียงพอกับความตอ้งการและเหมาะสม ประเด็นท่ีสอง การเพ่ิมเติมกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายในการท่องเท่ียว เช่น การตกปลาบริเวณแหลมมะขามแหลมไทร หรือก าหนดเทศกาลดา้นงานวฒันธรรมใหญ่ๆ 
ของพ้ืนท่ี เช่น แข่งขนัการตกปลา หรือจดัวนัอนุรักษห์ญา้ทะเลบริเวณของพ้ืนท่ีบ่อหินฟาร์มสเตย ์ให้เป็นเทศกาลใหญ่ๆ ท่ี
ทุกคนรู้จกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย(2550: ออนไลน์) ท่ีกล่าววา่ การ
ท่องเท่ียวควรอาศยักลยทุธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัธุรกิจชุมชน ตลอดจนพฒันาคุณภาพ
การบริการการท่องเท่ียว รวมทั้งการโฆษณาประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 โดยสรุป การก าหนดแนวทางทั้ งสามประเด็น จึงเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะในการพฒันาศกัยภาพในการ
ท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งหากชุมชน ภาครัฐ และภาควิชาการร่วมกนั
จดัท าประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการท่องเท่ียว น านักศึกษาฝึกปฏิบติัภาคสนาม ส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวให้มากข้ึน และ
จดัท าส่ือออนไลน์ ซ่ึงนอกจากจะเป็นแนวทางในการพฒันาท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและแหล่งท่องเท่ียวของ ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ก็จะไดรั้บการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีย ัง่ยืนภายในชุมชนได ้และยงัสามารถ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอีกดว้ย นอกจากน้ีในระดบันโยบาย องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และจงัหวดั ควรมีการ
ผลกัดนัและก าหนดแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาชุมชนเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวในอนาคต โดยการสนบัสนุนงบประมาณ
ในการพฒันาพ้ืนท่ีทั้งทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคในชุมชนพร้อมทั้งก าหนด
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แนวทางในการจดัการบริหารทรัพยากรท่องเท่ียวของชุมชน โดยมีภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นแกนน าในการก าหนดการ
จดัการให้เป็นรูปธรรม และกระตุน้ใหผู้น้ าเกิดความกระตือรือลน้ในการพฒันาพ้ืนและเขา้ร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
ควรมีการประสานงานภาครัฐให้เขา้มาดูแลทรัพยากรให้มีศกัยภาพมากข้ึน ควรมีการจดัอบรมในกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว
เพื่อสร้างความเขา้ใจของคนในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือน าไปสู่การจดัการบริหารทรัพยากรการท่องเท่ียวให้มีศกัยภาพ
สูงสุด 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณองคก์ารบริหารส่วนบ่อหินท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูล และขอขอบคุณ วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ในการสนบัสนุนงบประมาณในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
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Public Participation in Tourism Potential Development of Khao-Tao Community  
Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province 

 
สุภาพร บ ารุงวงศ์1* ธนิชชา ชยัชชัวาลประทีป 1 และ บุปผา วงษพ์นัธ์ุทา1 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า และเพ่ือก าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า
จากการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม(Mixed Method) คือ วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่ ประชาชนในชุมชนเขาเต่าจ านวน 150 คน และตวัแทนองคก์รภาครัฐ-เอกชน ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจท่องเท่ียวและ
บริการ มคัคุเทศก ์นกัวชิาการในทอ้งถ่ิน และปราชญชุ์มชน รวม 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็น แบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิด การสนทนาและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การประชุมกลุ่มยอ่ย เคร่ืองมือเส้น
เวลาประวติัศาสตร์ และการจัดประชุมสัมมนา การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลกัฐานการส ารวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม  เอกสารต่าง ๆ และการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ ใชว้ิธีการบรรยายเชิงพรรณา  (Descriptive 
Research)  
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า มีคะแนนเฉล่ีย 3.41 ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมี
ความเห็นวา่ประโยชน์จากการท่องเท่ียวท่ีมีตอ่ชุมชนในระดบัมาก ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนในระดบัปานกลาง และ
ผลกระทบท่ีเกิดจาการพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง 2)การมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพดา้น
การท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า ในระยะเวลาท่ีผา่นมามีประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ยกวา่ประชาชนท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม (64 
คน ต่อ 86 คน) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลางคะแนนเฉล่ีย 3.07 และประชาชนมีความยนิดีท่ีจะ
เขา้ไปมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในระยะต่อไปมากกวา่ประชาชนท่ีไม่ยินดีเขา้ไปมี
ส่วนร่วม (80 คน ต่อ39 คน) และไม่แน่ใจ จ านวน 31 คน 3) แนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า
จากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านความส าคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ด้าน
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการคมนาคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ดา้นความปลอดภยัของการท่องเท่ียว และดา้นความพร้อมของชุมชน   
   
ค าส าคญั : การมีส่วนร่วมของชุมชน,  การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว,  ชุมชนเขาเต่า 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research aim to study the potential of Khao-Tao community in tourism management as 
well as the community participation in tourism development in order to set the guidelines for the community to develop 
their tourism potential based on the participation of the locals. The research employed the mixed method approach which 
combined both quantitative and qualitative research methods in the data collection. The representative sample are 1 5 0 
people in Khao-Tao community and 2 0  representatives from government organization, private sector, tour operators and 
services, tourist guide, local scholars and local wisdom elite.The tools using in this research were questionnaires, 
interview questions, focus group meeting, informal interview timeline history and discussions in the seminar. Analyzing 
data from survey evidences. Field data collections, interviews, questionnaires, and quantitative data analysis by using 
descriptive research method.  
 The results were divided in 3 aspects as follows: 1) Tourism potential of Khao-Tao community was in a medium 
level with average scores of  3.41, which had the opinion that, the locals valued to benefits of tourism in a high level while 
the potential of tourism attractions in the community and the impacts from tourism development were in a medium level. 
2) For the community participation in tourism potential development in the past, local people took part in the development 
were less  than the local people who excluded (64  to 86). The result for community participation was in a medium level 
with the average scores of  3 . 0 7 .As for the question regarding the willing to participate in the next tourism potential 
development, the locals were pleased to join more than the one who refused (8 0  to 3 9 ) , and 3 1  locals were still 
considering. 3) For the guidelines setting to develop the tourism potential of Khao-Tao based on community participation, 
6  factors were proposed: importance and values of the tourism attractions, environment and ecology, amenities, 
transportation and infrastructure, safety and Community availability factors. 
 
Keyword: Public Participation,  Tourism Potential Development, Khao-Tao Community 
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บทน า 
การท่องเท่ียว ปัจจุบนัถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศอยา่งมาก ซ่ึง

การท่องเท่ียวส่งผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและชุมชนทอ้งถ่ินในหลายดา้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม (ศูนยเ์พ่ือการวางแผนการท่องเท่ียวและการแกไ้ขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย, 2549)  ผลประโยชน์ไดรั้บจาก
การท่องเท่ียวดงักล่าวน้ี ควรค านึงถึงการพฒันาเพ่ือให้เกิดศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว และน าไปสู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน
ต่อไป การพฒันาการท่องเท่ียวให้เกิดความอยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้น บุญเลิศ (2557) กล่าววา่ตอ้งมีมิติ 3 มิติ คือ การสร้างจิตส านึก
การอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย การสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว และการ
สร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงมิติขอ้สุดทา้ยน้ีเป็นการให้ความส าคญัต่อการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถ่ิน ด้วยการให้ท้องถ่ินซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีตั้ งแหล่ง
ทรัพยากรท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและด าเนินการเพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง ในการ
พฒันาการท่องเท่ียวชุมชนจึงตอ้งมีการส่งเสริมและรณรงค์ให้ชุมชนท้องถ่ินตระหนักถึงความส าคญัของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว เพ่ือผลประโยชน์ของชุมชนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียว ซ่ึงส่งผลต่อชุมชนทั้ งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือพฒันาดา้นการท่องเท่ียว จึงถือวา่มีความส าคญัเป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นการ
ท่องเท่ียวของชุมชนอยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นในการพฒันาการท่องเท่ียวของเมืองหัวหิน ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงใน
ระดบัโลก จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 

ชุมชนเขาเต่ า ห รือบ้านเขาเต่าตั้ งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์  ปรากฏช่ือบา้นเขาเต่ามาตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั       (หจช.(ร.5) ม.2.14/37)  
เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นขนาดเล็กประกอบอาชีพท าไร่และอาชีพประมง ถดัเขา้มาเป็นพ้ืนท่ีทุ่งน ้ าทะเลท่วมขงั เรียกว่า “ทุ่ง
ตะกาด” ราษฎรท่ีอยูอ่าศยั ประสบปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน ้ าจืดส าหรับอุปโภค จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชไดท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมชลประทานขุดลอกพ้ืนท่ีทุ่งตะกาดสร้าง
อ่างเก็บน ้ าเขาเต่าข้ึน เป็นโครงการชลประทานตามพระราชด าริแห่งแรกในประเทศไทย (กรมชลประทาน, 2558) ต่อมาได้
เกิดโครงการส่งเสริมดา้นศิลปาชีพ โดยจดัตั้งศูนยท์อผา้บา้นเขาเต่าข้ึนในปี พ.ศ. 2507 เพ่ือสร้างรายไดแ้ก่กลุ่มแม่บา้นของ
ชุมชน (อมลวรรณ, มปป.) จากสถานท่ีตั้งซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากหัวหิน และมีทศันียภาพชายหาดและบริเวณรอบอ่างเก็บน ้ าเขา
เต่าท่ีสวยงาม ความมีช่ือเสียงของหมู่บา้นประมงเขาเต่า ท าใหปั้จจุบนัชุมชนเขาเต่ามีช่ือเสียงของเมืองหัวหินอีกแห่งหน่ึง มี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาเท่ียวชมภายในชุมชนอยา่งมาก มีผูเ้ขา้มาอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีมาก
ข้ึน การสร้างอาคารพกัอาศยัและหมู่บา้นส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งมาก และจากการมีช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียว
ของชุมชนเขาเต่า ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ี ประชาชนในชุมชนเขาเต่า ไดส้ะทอ้นปัญหาเร่ืองความตอ้งการ
อยากเห็นชุมชนเขาเต่ามีแนวทางการพฒันาด้านการท่องเท่ียว ไม่ต้องการให้ชุมชนเขาเต่า เติบโตภายใต้บริบทของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างไร้ทิศทาง ยงัคงด ารงวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนเขาเต่าไว ้เพ่ือเป็นส่ิงดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียว และเป็นความภาคภูมิใจของทอ้งถ่ิน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดด้ าเนินโครงการวจิยัน้ีข้ึน  
วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั  
 1. เพ่ือศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า 
 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า 
 3. เพ่ือก าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่วมของชุมชนแนวคดิ 
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ทฤษฎแีละเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 1. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของชุมชน  
     1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม  การด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพฒันาของชุมชนในเร่ืองใด ๆ นั้นไม่อาจ
ส าเร็จได้โดยขาดความร่วมมือกันของสมาชิกในชุมชนนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นเร่ืองส าคัญอย่างมาก ใน
ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมีนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายไว ้เช่น อคิน  (2527) วา่หมายถึง การให้
ประชาชนเป็นผูคิ้ดคน้ปัญหา เป็นผูซ่ึ้งท าทุกอยา่งไม่ใช่การก าหนดจากภายนอก แลว้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง หากแต่ทุกอยา่งตอ้งเป็นเร่ืองท่ีประชาชนคิดเอง อนุรักษ ์นิยมเวช (2554) กล่าววา่ การมีส่วนร่วม คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนไม่วา่จะเป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ไม่วา่จะเป็นทางตรง
หรือทางออ้ม ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อตวัเองหรือชุมชน จึงสรุปไดว้า่ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน หมายถึง การท่ีบุคคลผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของชุมชนนั้น ๆ ไดมี้ความเห็นร่วมกนั
ถึงปัญหาหรือส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาแกไ้ขปรับปรุง ไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมกนั เพ่ือก าหนดแนวทางพฒันาชุมชนของตนใน
ดา้นใดดา้นหน่ึง เป็นผูมี้ส่วนร่วมด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตนเอง ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของชุมชนนั้น และเป็น
ผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าว การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส าคญัคือ เป็นกระบวนการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน โดยประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของชุมชนนั้น ซ่ึงเป็นผูรู้้ปัญหา ไดม้าร่วมกนัคิด  ตดัสินใจ ด าเนินการ แกไ้ขปัญหานั้น 
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน มีผลดีต่อชุมชนและท าใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ข้ึน 
     1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผูเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน
ไวห้ลายท่าน เช่น แนวคิดและทฤษฎีของ Cohen และ Uphoff:1980 (ถวิลวดี, 2551) ไดจ้ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 
ระดบั คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อคิน (2527) ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาและ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 2) ร่วมในการวเิคราะห์ถึงสาเหตุและท่ีมาของปัญหา 3) ร่วมในการเลือกวธีิการและวางแผน
ในการแก้ปัญหา 4) ร่วมในการด าเนินการตามแผน 5) ร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาและปัจจยัท่ีมีส่วนท าให้
เกิดผลส าเร็จ จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมดังกล่าวน้ี จึงเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา
ศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่าได้เป็น 6 ประเด็น คือ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดและร่วม
ประชุม เพื่อน าเสนอความเห็นเร่ืองการพฒันาชุมชนดา้นการท่องเท่ียวร่วมกนั 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน
พฒันา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนร่วมกัน 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจใน
กระบวนการพฒันาต่าง ๆ ร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีได้วางแผนและตดัสินใจ
ร่วมกนั 5) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับประโยชน์และติดตามผล ภายหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการร่วมกนัแลว้ 6) การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการให้การสนบัสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานของชุมชนเป็นไปดว้ยความส าเร็จ
ร่วมกนั ทั้งในการลงทุน หรือสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลความส าเร็จของกิจกรรมหรือโครงการท่ีมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
 2. แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วและการพฒันาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ว 
        2.1 แนวคดิและความหมายของการท่องเที่ยว การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ องคก์ารการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: WTO) ให้ความหมายวา่ คือ 
การเดินทางตามเง่ือนไข 3 ประการ คือ 1) เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวแต่ไม่ใช่ไปตั้งหลกั
แหล่งเป็นการถาวร 2) เป็นการเดินทางท่ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจหรือความพึงพอใจของผูเ้ดินทางเอง โดยไม่ใช่ถูกบงัคบั
หรือไม่ใช่เพ่ือท าสงคราม 3) เป็นการเดินทางด้วยวตัถุประสงค์ใด  ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่ประกอบอาชีพหรือหารายได ้               



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  31 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10       “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

(บุญเลิศ, 2548) อาจสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อประเทศอยา่งมากในดา้นเศรษฐกิจและสงัคมท่ีช่วยสร้างรายได้
ให้กบัประเทศ และยงัสามารถกระจายรายไดไ้ปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศท่ีมีการท่องเท่ียวเขา้ไป ผลกัดนัให้เกิดการ
พฒันาประเทศในหลายดา้นทั้งระบบสาธารณูปโภค การให้บริการ และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตวัของการ
ท่องเท่ียว น ามาซ่ึงความเจริญของประเทศ ความหมายของการท่องเท่ียว คือ การเดินทางจากถ่ินท่ีอยู ่ไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ท่ี
มิใช่การเดินทางไปประกอบอาชีพ การยา้ยถ่ินฐานท่ีพ านกั และการอพยพโยกยา้ยถ่ิน แต่เป็นการเดินทางโดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือการพกัผอ่น การศึกษาหาความรู้ เยี่ยมเยือนญาติ กิจกรรมทางศาสนาตลอดจนเพ่ือสุขภาพอนามยัและการกีฬา อาจเป็น
การเดินทางท่องเท่ียวในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือเวลานานก็ได ้ 
        2.2 แนวคิดการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  บุญเลิศ  (2548) กล่าวว่า หมายถึงความพร้อมในด้าน
คุณลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว ในการให้บริการด้านการท่องเท่ียวแก่ผูม้าเยือน ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งควรมี
คุณลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 1)ความน่าดึงดูดใจของสถานท่ี 2) ความสะดวกในการเขา้ถึง 3) ความประทบัใจ และ 4) 
องค์ประกอบของการบริการ วิวฒัน์ชยั (2550) กล่าวถึงหลกัเกณฑ์พิจารณาศักยภาพการท่องเท่ียว 6 องค์ประกอบ คือ 1) 
คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว 2) สภาพการเขา้ถึง 3) ส่ิงอ านวยความสะดวก 4) สภาพแวดลอ้ม 5) ขอ้จ ากดัในการรับนกัท่องเท่ียว 
6) ความมีช่ือเสียงในปัจจุบนั ดงันั้นในการวจิยัจึงไดแ้บ่งเกณฑพิ์จารณาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น  6 ดา้นดงัน้ี 1) 
ดา้นความส าคญัและคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง มีประวติัศาสตร์ชุมชน มีความหลากหลาย มี
กิจกรรมส่งเสริมท่องเท่ียว 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดลอ้ม
สวยงาม สภาพอากาศดี ไม่มีมลพิษ มีระบบการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม และการตกแต่งบริเวณอย่างกลมกลืนกับแหล่ง
ท่องเท่ียว 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีบริการโรงแรมและท่ีพกัท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว บริการ
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกและของฝากป้ายบอก
ทิศทางและสถานท่ีต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 4) ศกัยภาพดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากการมีเสน้ทาง
คมนาคมเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวอยา่งสะดวกสบาย มีถนนและเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ อยูใ่นสภาพดีไดม้าตรฐาน 5) ดา้นความ
ปลอดภัยของการท่องเท่ียว มีความปลอดภัยในการเดินทางท่องเท่ียวในชุมชน ในการเดินทางเข้าสู่ชุมชนและแหล่ง
ท่องเท่ียว ปลอดภยัดา้นภยัธรรมชาติ ดา้นโจรกรรมต่อนกัท่องเท่ียวและผูอ้าศยัในชุมชน 6) ดา้นความพร้อมของชุมชน จาก
ความมีอธัยาศยัไมตรีของคนในชุมชนต่อนักท่องเท่ียว มีความร่วมมือของภาครัฐองค์กรทอ้งถ่ินและภาคเอกชนในการ
พฒันาการท่องเท่ียว ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าวิธีวิทยาการวิจยัแบบผสม (Mixed Methods Research) มาใชป้ระกอบดว้ย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพ่ือด าเนินการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย เก่ียวกบั
การศึกษาศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า และการมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของ
ชุมชนเขาเต่า การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
ก าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่าจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับตวัแทนประชาชนในชุมชนเขาเต่า 2) 
แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบปลายเปิด  ใช้ส าหรับถามผูน้ าชุมชน หน่วยงานองค์กรท้องถ่ิน ผู ้รู้ ปราชญ์ท้องถ่ิน 
มคัคุเทศก ์และนกัวชิาการ ในการสัมภาษณ์ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยจะใชแ้นว
ค าถามสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ตามท่ีไดจ้ดัท าไวล่้วงหน้า 3)  การสนทนาและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
เคร่ืองมือน้ีผูว้ิจยัด าเนินการใน 2 วิธีการ คือ การสนทนาทัว่ไปกบักลุ่มเป้าหมาย ผ่านการสนทนาในเร่ืองต่าง ๆ และการ
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สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 4) เคร่ืองมือเส้นเวลาประวติัศาสตร์ (Timeline history) ผูว้ิจัยด าเนินการผ่านการสนทนา 
สัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ และการสืบคน้ขอ้มูลผ่านแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ และน ามาจดัเรียงเส้นเวลาทางประวติัศาสตร์
ชุมชน ท าให้เห็นภาพบริบทชุมชนอย่างชดัเจนข้ึน 5) การจดัประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อน าเสนอขอ้มูล
สะท้อนกลบัเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาศักยภาพการท่องเท่ียวและขอ้มูล
เพ่ิมเติมจากกลุ่มเป้าหมาย  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ตวัแทนประชาชนในเขตชุมชนเขาเต่า จ านวน  150 คน 
จากจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีประมาณ 1,242 (ขอ้มูลประชากรจากสถานีอนามยัเขาเต่า พ.ศ. 2557) วธีิการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้กณฑ์ร้อยละ คือขนาดประชากรหลกัพนั ก าหนดตวัอย่างร้อยละ 10-15 (บุญชม, 2553) ในท่ีน้ี ผูว้ิจยั
ก าหนด 150 คน เท่ากบั ร้อยละ 12.077 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก(Convenience  Sampling) 2) ตวัแทนองคก์ร
ภาครัฐและองค์กรท้องถ่ิน จ านวน 5 คน ผู ้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ มัคคุเทศก์ จ านวน  5 คน                           
3) ผูท้รงคุณวฒิุ นกัวชิาการ นกัวจิยั และปราชญชุ์มชน จ านวน 10  คน กลุ่มตวัอยา่งในในการสมัภาษณ์เชิงลึก การเลือกผูใ้ห้
ขอ้มูลใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposeful Selection)   

 

ผลและวจิารณ์ผล 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวชุมชน 

เขาเต่า อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
1. ความคดิเห็นของประชาชนในชุมชนเขาเต่าประเดน็ศักยภาพการท่องเทีย่วของชุมชนเขาเต่า 
 1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนในชุมชนเขาเต่า จ านวน 150 
คน (ร้อยละ 100) เป็นเพศหญิง (83 คน/ร้อยละ 55) มากกวา่เพศชาย (67 คน/ร้อยละ 45) เป็นผูมี้อายมุากกวา่ 60 ปี (42 คน/
ร้อยละ 28) มากท่ีสุด มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ลูกจา้ง(37 คน/ร้อยละ 25)มากท่ีสุด มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา (59 คน/ร้อย
ละ 39) มากท่ีสุด รายไดต้่อเดือนเป็นผูมี้รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท (42 คน/ร้อยละ 28) มากท่ีสุด การอยูอ่าศยัในชุมชนเขา
เต่าเป็นชาวชุมชนเขาเต่าโดยก าเนิด (57 คน/ร้อยละ 39) มากท่ีสุด  
 1.2 ความคิดเห็นดา้นศกัยภาพการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า 
       1.2.1 ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัศกัยภาพ
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.34 ในระดับปานกลาง  แบ่งเป็น 6 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
ความส าคญัและคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.67 ในระดบัมาก 2) ด้านสภาพแวดลอ้มของแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.60 อยูใ่นระดบัมาก 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 2.94 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 4) ดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 2.14 อยูใ่นระดบัปานกลาง 5) 
ดา้นความปลอดภยัของการท่องเท่ียว โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.28 อยูใ่นระดบัปานกลาง 6) ดา้นความพร้อมของชุมชน 
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.52 อยูใ่นระดบัมาก  
          1.2.2 ประโยชน์จากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชนเขาเต่าโดยรวม ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็น
เก่ียวกับ ประโยชน์จากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชนเขาเต่าโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.67 ในระดับมาก โดยเห็นว่าได้รับ
ประโยชน์จากมูลค่าท่ีดินและราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 3.99 ในระดบัมาก 
          1.2.3 ผลกระทบท่ีเกิดจากพฒันาชุมชุนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความ
คิดเห็นเร่ือง ผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.23 ในระดบัปาน
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กลาง ซ่ึงมีผลกระทบทั้งผลในดา้นดีและดา้นลบ พบวา่ผลกระทบในดา้นดี โดยรวมคะแนนเฉล่ีย 3.43 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ผลกระทบในดา้นลบโดยรวมคะแนนเฉล่ีย 3.03 อยูใ่นระดบัปานกลาง   
2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การมส่ีวนร่วมในการพฒันาศักยภาพด้านการท่องเทีย่วของชุมชนเขาเต่า  
  2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าในดา้นการท่องเท่ียวในระยะเวลาท่ีผ่านมา 
พบวา่ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าในดา้นการท่องเท่ียวในระยะเวลาท่ีผา่นมา จ านวน 64 
คน (ร้อยละ 42.66) และไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม จ านวน 86 คน (ร้อยละ 57.33)แสดงวา่ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีส่วนร่วม
ในการพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าในดา้นการท่องเท่ียวในระยะเวลาท่ีผา่นมานอ้ยกวา่คนท่ีไม่เขา้ร่วม   
 2.2 ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าในดา้นการท่องเท่ียวในระยะเวลาท่ี
ผา่นมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยพบวา่ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาศกัยภาพของชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาท่ีผา่นมา มีคะแนนเฉล่ีย 3.07 ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจากค่าคะแนนมากไปค่าคะแนนนอ้ยดงัน้ี 
การร่วมคิดร่วมประชุม การร่วมด าเนินการ ร่วมใหก้ารสนบัสนุน การร่วมตดัสินใจ การร่วมติดตามประเมินผล และการร่วม
วางแผน  
 2.3 การยินดีมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่า ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวในระยะต่อไป พบวา่ประชาชนใน
ชุมชนเขาเต่ายนิดีมีส่วนร่วมจ านวน 80 คน (ร้อยละ 53.33) ไม่แน่ใจจ านวน 31 คน (ร้อยละ20.66)ไม่ยนิดีมีส่วนร่วมจ านวน 
39 คน (ร้อยละ 26) กล่าวไดว้า่ประชาชนมีความยินดีท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม มากกวา่จ านวนคนท่ีไม่แน่ใจ และไม่ยนิดี หรือ
ทั้งไม่แน่ใจและไม่ยนิดีรวมกนั 
 2.4ระดับรูปแบบความร่วมมือท่ียินดีมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาศกัยภาพชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว พบว่า 
ระดบัความยนิดีมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.27 ในระดบัปานกลาง ความคิดเห็นรายดา้นในรูปแบบความ
ร่วมมือ เรียงตามล าดบั ดงัน้ี ยินดีร่วมคิดร่วมประชุม ยินดีร่วมด าเนินการ ยินดีร่วมให้การสนบัสนุน ยินดีร่วมติดตาม ยินดี
ร่วมวางแผน ยนิดีร่วมตดัสินใจ 
3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล แนวทางในการพฒันาศักยภาพด้านการท่องเทีย่วของชุมชนเขาเต่าจากการมส่ีวนร่วมของ ชุมชน 
 3.1 มุมมองสถานการณ์ท่องเท่ียวชุมชนเขาเต่า ชุมชนเขาเต่ามีมุมมองต่อสถานการณ์ดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน 
จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 3 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ริหารส่วนท้องถ่ิน มองว่าการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า เป็นส่วนหน่ึงของการ
ท่องเท่ียวเมืองหวัหิน ในภาพรวมการท่องเท่ียวหวัหินเติบโตข้ึน มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้
ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยเ์ติบโตข้ึน 2) ผูท้รงคุณวฒิุในทอ้งถ่ิน มองวา่ชุมชนเขาเต่าเติบโตข้ึนมาก มีส่ิงดึงดูดใจดา้นการ
ท่องเท่ียวเช่น ศูนยท์อผา้บา้นเขาเต่า ชายหาดท่ีสวยงามและสะอาด อ่างเก็บน ้ าเขาเต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีการสร้าง
อุทยานราชภกัด์ิ มีผลท าให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวมากข้ึน ท าให้ชุมชนเขาเต่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดป้ระโยชน์จาก
การท่องเท่ียวร่วมไปดว้ย 3) ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มองวา่การท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่าเติบโตข้ึนมากกวา่เดิม ถึงแมมี้
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาพกัในชุมชนเขาเต่ามากข้ึน ราคาท่ีดินท่ีสูงมากข้ึน มีผลดีคือชาวบา้นมีฐานะดีข้ึนจากการขาย
ท่ีดิน แต่ก็เป็นปัญหาวา่ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้นจดัสรรของชาวต่างชาติไปมาก และมีคนต่างถ่ินเคล่ือนยา้ยเขา้มาอยูอ่าศยั
มากข้ึน   
 3.2 ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเขาเต่า เก่ียวกบัส่ิงท่ีควรได้รับการพฒันาในชุมชนเขาเต่าเพ่ือให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ พบวา่โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.55 อยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินรายขอ้ดงัน้ี การจดัสถานท่ี
จอดรถให้เพียงพอ มีคะแนนเฉล่ียในระดบัมาก เป็นคะแนนสูงสุด และการจดัเส้นทางการคมนาคมใหม่ในชุมชน เพ่ือให้
การสญัจรสะดวก เหมาะสม มีคะแนนเฉล่ียในระดบัปานกลาง เป็นคะแนนต ่าสุด 
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  3.3 การเสนอแนวทางพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า ดงัน้ี 1) ดา้นความส าคญัและคุณค่าของ
แหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ อนุรักษอ์าคารเก่า และสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของชุมชนไว ้ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิต
ชุมชนประมงพ้ืนบา้น จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียว 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ดูแลความสะอาดของพ้ืนท่ีในชุมชนโดยเฉพาะ
สถานท่ีส าคญั ซ่อมแซมถนนให้การเดินทางสะดวกจดัการขยะมูลฝอยบริเวณ แกปั้ญหาน ้ าท้ิงท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน ้ าเขาเต่า
พฒันาปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณรอบอ่างเก็บน ้ าเขาเต่า 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ จดัท าท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์
สร้างห้องน ้ าสาธารณะบริการแก่นักท่องเท่ียว จดับริการท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความตอ้งการ จดัรถรางหรือรถจกัรยาน
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียวในชุมชน พฒันาระบบเสียงตามสาย และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวให้เป็นรู้จกัมากข้ึน 4) 
ดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ จดับริการรถยนต์สาธารณะให้บริการเขา้สู่ภายในชุมชน และดูแลความ
ปลอดภยับริเวณจุดตดัของถนนเขา้สู่ชุมชนเขาเต่า 5) ดา้นความปลอดภยัของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ตั้งศูนยใ์ห้บริการดา้น
การแพทยแ์ละการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้แก่นกัท่องเท่ียว (สถานีอนามยัเขาเต่า) ดูแลความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในการ
ลงเล่นน ้ าทะเลและบริเวณจุดท่ีเป็นพ้ืนท่ีอนัตราย 6) ด้านความพร้อมของชุมชน ได้แก่ จดัตั้ งศูนยก์ารเรียนรู้โครงการ
พระราชด าริโครงการอ่างเก็บน ้ าเขาเต่าและศูนยท์อผา้บา้นเขาเต่า ศูนยบ์ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวในชุมชน พฒันาสินคา้ของ
ชุมชนใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวขมุชนเขาเต่า อ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ศักยภาพด้านการท่องเทีย่วในชุมชนเขาเต่า 
 ประชาชนในชุมชนเขาเต่ามีความคิดเห็นดา้นศกัยภาพการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่า ใน 3 ประเด็น คือ ความ
คิดเห็นต่อศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่าท่ีเห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีความเห็นวา่ชุมชนไดรั้บประโยชน์
จากการท่องเท่ียวในระดบัมาก และมีผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางบวกและทางลบในระดบัปานกลาง   
 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มีความคิดเห็นร่วมกนัวา่แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนมีคุณค่าความส าคญั
และเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ในดา้นประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ก่อใหเ้กิดการพฒันาท าให้ชุมชนเป็นท่ีรู้จกัของทั้งประเทศ เช่น โครงการพระราชด าริสร้างอ่างเก็บน ้ าเขาเต่า 
การฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยูข่องชาวชุมชนใหอ้ยูดี่กินดี มีอาชีพ และสร้างรายได ้การมีสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผ่อนของนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้ งประชาชนทั่วไปใน
ทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ีชุมชนเขาเต่าซ่ึงอยูใ่นเขตอ าเภอหัวหิน ท่ีจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ นกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวอยา่งมาก อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจดัไดว้า่เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญั 
สอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเท่ียวชุมชนท่ีจะช่วยสร้างความยัง่ยืนให้แก่ชุมชนต่าง ๆ มีแนวคิดการเช่ือมโยง
ผลประโยชน์การท่องเท่ียวสู่ชุมชน โดยมองว่าช่วยก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ท าให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ และท าให้คนในทอ้งถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในขณะเดียวกนัยงักระตุน้ใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละสืบทอดทรัพยากร
ทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยืน และยงัเป็นประโยชน์เช่ือมโยงไปถึงชุมชนบริเวณใกลเ้คียงดว้ย 
(องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื, 2558)  
 การท่ีผลกระทบท่ีเกิดจากพฒันาชุมชนเขาเต่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ของชุมชนเขาเต่ามีในระดบัปานกลางนั้น 
สอดคลอ้งกบับุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ท่ีกล่าวา่มีสาเหตุจากปัจจุบนัชุมชนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียวขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
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และก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถ่ินทั้ งด้านบวกและดา้นลบ และงานวิจยัของวรรณวิมล (2558) ท่ีศึกษา
ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนตลาดน ้ าอมัพวา ก็พบว่ามีผลกระทบทั้ งเชิงบวกและเชิงลบในด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคมเช่นกนั  
2. การมส่ีวนร่วมในการพฒันาศักยภาพด้านการท่องเทีย่วของชุมชนเขาเต่า  
 จากการท่ีในระยะเวลาท่ีผ่านมานั้ น  ประชาชนในชุมชนเขาเต่าเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพด้าน 
การท่องเท่ียวน้อยกว่าคนท่ีไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม และอยู่ในระดับค่าคะแนนปานกลาง แต่ประชาชนในชุมชน 
เขาเต่าก็มีความคิดเห็นวา่ มีความยินดีท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนเขาเต่าต่อไป ทั้งน้ีจะ
เห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามน้ีส่วนมากเป็นบุคคลในวยัผูใ้หญ่ เป็นชาวชุมชนเขาเต่าโดยก าเนิดหรืออยูอ่าศยั
ในชุมชนเขาเต่ามากกวา่ 10 ปี จึงเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชนของตน และมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วม
กิจกรรมของชุมชนในทุกระดบั  แต่อยา่งไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนเขาเต่า ต่างแสดงความคิดเห็นวา่การ
พฒันาชุมชนเขาเต่านั้น อยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของหน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน จึงไม่เห็นความจ าเป็นท่ีประชาชน
จะตอ้งเขา้ไปเป็นตวัตั้งตวัตีด าเนินการพฒันาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ประกอบกบัภาระความจ าเป็นดา้นการประกอบอาชีพ จึงท า
ให้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆไม่มากนัก โดยเฉพาะในระดับการร่วมวางแผนนั้ นมีน้อยท่ีสุด 
สอดคลอ้งกับ มาลินี (2551) ท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของต าบลนาไร่หลวง 
อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ก็มีไม่มากเท่าท่ีควร  
 ดังนั้ นหน่วยงานท่ีจะเข้าไปด าเนินพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวชุมชนเขาเต่าจะต้องหาวิธีการส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมให้มากข้ึน โดยการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและการกระจายรายไดท้างเศรษฐกิจอย่างเป็น
ธรรม มีการพ่ึงพาประสานประโยชน์ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีพฒันา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังาน ของ บุษกร และวโิรจน์ (2558) ทว ี(2559) และสุดถนอม (2560) ทั้งน้ีการจะดึงประชาชนให้เขา้มามีส่วน
ร่วมด าเนินการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนนั้น ตอ้งมีการสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนแก่ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม และใหมี้โอกาสไดรั้บผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม  
3. แนวทางการพฒันาศักยภาพด้านการท่องเทีย่วของชุมชนเขาเต่าจากการมส่ีวนร่วมของชุมชน  
 ประชาชนในชุมชนเขาเต่า มีความเห็นวา่ชุมชนเขาเต่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเจริญเติบโตข้ึนมาก จ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในระดบัมาก  และเสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว แบ่งเป็น 6 ดา้น 
คือ 1) ดา้นความส าคญัและคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว เนน้การคงเอกลกัษณ์และความส าคญัของพ้ืนท่ีทางประวติัศาสตร์ของ
ชุมชนไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนของบุญเลิศ (2548) และปาริฉัตร และพชัรินทร์ (2556) 
ในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมธรรมชาติ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวบา้นและเยาวชนในพ้ืนท่ี ดงันั้นการ
พฒันาศักยภาพด้านความส าคญัและคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว จึงเป็นปัจจัยส าคญัท่ีสามารถสร้างจุดเด่นและดึงดูดใจ
นักท่องเท่ียวให้เขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนเขาเต่า 2) ด้านสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีแนว
ทางการดูแลรักษาความสะอาด แกไ้ขปัญหาน ้ าเสียและจดัภูมิทศัน์ของชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาริฉัตร และพชัริ 
(2556) และวรรณวิมล (2558) 3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ี เสนอให้มีการจัดท่ีพักHome stay แก้ปัญหาระบบ
สาธารณูปโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี (2558) ได้เสนอแนวทางการพฒันาศักยภาพการท่องเท่ียวจังหวดั
กาญจนบุรี ในการพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวใหไ้ด้
มาตรฐาน 4) ดา้นการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน มีแนวทางการพฒันาคือ การบริการดา้นการขนส่งสาธารณะและ
ความปลอดภยัทางถนน ดงัท่ีปณิศา และศิริวรรณ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัหัวหินกบัความสามารถทางการแข่งขนัอยา่งย ัน่
ยืน พบว่าเมืองหัวหินมีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับการเลือกแหล่งท่องเท่ียวของ
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นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 5) ด้านความปลอดภัยของการท่องเท่ียว มีแนวทางพัฒนาคือ การดูแลความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียว และพฒันาระบบการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ส าหรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงในชุมชนเขาเต่ามีสถานีอนามยัเขาเต่าท่ี
สามารถรองรับและให้บริการทางการแพทยไ์ดเ้บ้ืองตน้ การดูแลรักษาพยาบาลน้ีเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงศกัยภาพดา้น
ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว ดังท่ี เพ็ญศรี ฉิรินัง (2558) ไดก้ล่าวว่าการดูแลบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ให้ได้
มาตรฐานอยูเ่สมอ เป็นส่ิงสนบัสนุนการพฒันาการท่องเท่ียว รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาลินี (2551) และมนัสสินี 
และคณะ (2556) ท่ีได้เสนอแนวทางการพฒันาศักยภาพการท่องเท่ียวในเร่ืองของระบบความปลอดภยัแก่นักท่องเท่ียว
เช่นกนั 6) ดา้นความพร้อมของชุมชนเนน้การส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และวางรากฐานความ
ตระหนกัรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการท่องเท่ียวต่อชุมชน เช่นเดียวกบังานวจิยัของพิทูรย ์(2558) พบวา่ตอ้งอาศยัการจดัการท่ี
เป็นกระบวนการของกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและประสานงานซ่ึงกนัและกนั สร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือความเขม้แขง็และยัง่ยนืของการท่องเท่ียวชุมชนเกาะลนัตา กล่าวไดว้า่การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวชุมชนเขาเต่าจาก 
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นตอ้งอาศยัความมือของทุกภาคส่วน ร่วมกนัขบัเคล่ือนบนพ้ืนฐานความเขา้ใจและการมีส่วน
ร่วมอยา่งแทจ้ริง 
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บทคัดย่อ 
 

ค าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของ ททท. ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2528-2559 มีเน้ือหาระบุช่ือ
ประเทศไทย ระบุเอกลักษณ์ และระบุผลท่ีจะได้รับจากการท่องเท่ียวในประเทศ ซ่ึงเป็นการสร้างค าขวญัโฆษณาท่ีมี
จุดมุ่งหมายในการให้ขอ้มูลและโนม้น้าวใจ ยิ่งเม่ือน ามาใชร่้วมกบัการใชค้  าท่ีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศ และค าท่ีท า
ให้ขอ้ความสละสลวย ลว้นท าให้ค  าขวญัโฆษณาน่าสนใจ จดจ าได้ง่าย และส่ือความได้ตรงวตัถุประสงค์ ส่วนการใช้
ประโยคนั้นเป็นลกัษณะการสร้างค าขวญัโฆษณาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว เช่น ใช้
ประโยคบอกเล่าเพ่ือใหข้อ้มูล หรือใชป้ระโยคค าถามและเชิญชวนเพ่ือโนม้นา้วใจนัน่เอง 

ดา้นการสะทอ้นค่านิยม พบมีการหมุนเวียนอยู ่3 ค่านิยม คือ ค่านิยมความเป็นชาติ ค่านิยมทางสงัคม และค่านิยม
ความเป็นมนุษย ์โดยเป็นการเปล่ียนแปลงตามกระแสหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นกระแสหลกัท่ีมี
ผลท าให้รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวดา้นต่าง ๆ และกระแสต่อมา คือ กระแสความเป็นไทย โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในด้านของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี อาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ความเช่ือ วิถีชีวิต และผูค้น ส่วนการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกระแสท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกนั้น ก็มีผลต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทยเช่นเดียวกนั 
รวมทั้งกระแสความสุขจากการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบนั สภาพสังคมของไทยท่ีรีบเร่ง ตอ้งแข่งขนักนัอยู่
ตลอดเวลา ท าใหน้กัท่องเท่ียวจ านวนมากรู้สึกวา่การท่องเท่ียวเป็นการพกัผอ่น เป็นความสุขท่ีแสวงหาไดไ้ม่ยากนกั  

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การท่องเท่ียวภายในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่าง ๆ มากมาย     
ซ่ึงล้วนมีผลต่อความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียวทั้ งส้ิน ดังนั้ น ททท. จึงได้สร้างค าขวญัโฆษณาหลากหลายเพ่ือใช้ใน
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในยคุต่าง ๆ แตกต่างกนั โดยค าขวญัโฆษณาเหล่านั้นนอกจากจะช่วยกระตุน้และโนม้นา้วท า
ใหเ้กิดการท่องเท่ียวแลว้ ยงัสามารถสะทอ้นค่านิยมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอี้กดว้ย 
 
ค าส าคญั : ค่านิยมไทย , ค  าขวญัโฆษณา , การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 

The slogan which used in TAT’s tourism advertisement sine 1985 – 2016, is substantial about Thailand, Thai 
identities and the result of domestic tourism. The advertising slogan aims to inform and persuade tourists. And when it’s 
used with words describe country  image and make the sentences more beautiful , interesting , attractive , easy to 
remember and more direct communication. The sentence usage is to make the ad slogan relates to the need of tourism 
advertisement such as using narrative sentence to give information or using question sentence to invite and convince 
people. 

The reflection of values , there are three values which are value of nation , value of social and value of human.  
It is changed by current trend or other related factors. First, economy factor , which is the main thing that the government 
issues  a policy to promote tourism and the subsequent flow is the Thai. Especially in the fields of art, culture, traditions, 
food, clothing, clothing, beliefs, ways of life and people, conservation of the environment and natural resources.                   
The current is happening worldwide, it also affects the tourism in Thailand as well. The joy of travel , especially in the 
present day. Most of tourists think that tourism is relaxing and happiness can be found easily. 

Tourism in Thailand has been changed by relating with new things which affects to the confidence of tourists. 
Therefore, TAT has created a variety of advertising slogans to be used in the promotion of tourism in different period of 
time. Those ad slogans are not only help stimulating and convincing tourism but reflect the values of  Thailand as well. 

 
Keywords : Thai Social Values , Advertising Slogans , Tourism Authority of Thailand 
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บทน า 
แมว้า่ตวัเลขดา้นการท่องเท่ียวและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูกมองเป็นเร่ืองเดียวกนัมานาน แต่ภายใตค้วามจริง

ท่ีว่าทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวบางอย่างหากใชไ้ม่ระมดัระวงัก็มีวนัเส่ือมโทรมหรือหมดส้ินไป อีกทั้งประเทศไทยยงั
แวดลอ้มไปดว้ยนานาประเทศท่ีต่างมีขุมทรัพยด์า้นการท่องเท่ียวท่ีดีไม่แพก้นั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือประเทศเหล่านั้นต่างมี
การประชาสมัพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวของตนอยา่งคึกคกัจนส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในวงการธุรกิจท่องเท่ียวระดบัชาติอยา่ง
ดุเดือด การท่องเท่ียวในปัจจุบนัจึงไม่ต่างกบัการสร้างผลิตภณัฑ์ข้ึนมาเพ่ือจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีรูปแบบเชิญชวนให้ผูท่ี้
สนใจเขา้มาซ้ือหาภายในประเทศ  

การแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสินคา้ดา้นการท่องเท่ียวท่ีมาในรูปของการสร้างตราสินคา้และแสดงวาทกรรม
ผา่นค าขวญัโฆษณาส่งเสริมการท่องเท่ียว คือ การส่ือสารการตลาดอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สินคา้ท่ีจ าหน่ายนั้นเนน้ส่ิงใด
เป็นจุดขาย โดยค าขวญัโฆษณาตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “slogan” (สโลแกน) หมายถึง ค าขวญั คติพจน์ ค  าโฆษณา เสียงร้อง
รวมพล เสียงร้องรบ (วทิย,์ 2541) โดยในภาษาไทยมกัพบการใชค้  าวา่ “ค าขวญั” แทนค าวา่ “สโลแกน” อยูบ่่อยคร้ัง แต่ทั้งน้ี
เพ่ือความเขา้ใจท่ีชดัเจนมากข้ึน ในบทความช้ินน้ีจะใชค้  าวา่ “ค าขวญัโฆษณา” อนัหมายถึงค าวา่ “slogan” ซ่ึงเป็นค าสั้น ๆ              
ท่ีแสดงความคิดรวบยอด ท าหน้าท่ีตอกย  ้าในจุดขายของสินคา้และบริการให้ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้ งใชเ้ป็นส่วนในการ
ประกอบกบัเช่ือมโยงกบังานโฆษณาต่างประเภท ต่างช้ิน ต่างวาระ และต่างส่ือให้เป็นแผนประชาสัมพนัธ์เดียวกนั (เสรี, 
2540) เช่น เป๊ปซ่ี ใชค้  าขวญัโฆษณาวา่ “รสชาติของคนรุ่นใหม่”  ในทุก ๆ   ส่ือโฆษณานัน่เอง  

ส าหรับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีผ่านมามีการสร้างค าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว
ภายในประเทศมากมาย ดงัน้ี  

ค าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศ ระหวา่ง พ.ศ.2528-2559 
ปีพทุธศกัราช ค าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศ 

2528-2529 : เท่ียวแผน่ดินไทย ภูมิใจแผน่ดินทอง 
2530      : เท่ียวแผน่ดินทอง ร่วมฉลองปีท่องเท่ียวไทย 
2531 : ท่ีน่ีเมืองไทย คุณเท่ียวเมืองไทยทัว่หรือยงั 
2532-2535 : เท่ียวไทยใหค้รบ พบไทยใหท้ัว่ 
2536-2537  : ไปดูใหเ้ตม็ตา ความล ้าค่าของไทย 
2538 : เมืองไทยมีมากกวา่ท่ีคุณรู้จกั สวยกวา่ท่ีคุณเคยเห็น 
2539-2540  : เท่ียวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้  / เท่ียวเมืองไทย ไปอยา่งมีส านึก 
2541 : ปีท่องเท่ียวไทย  
2542 : ปีท่องเท่ียวไทย 2542 การเฉลิมฉลองแม่น ้ าแห่งราชอาณาจกัรไทย 
2543 : ไทยเท่ียวไทย 
2544 : ท่องเท่ียววนัหยดุ สุดสุดในเมืองไทย 
2545  : เท่ียวทัว่ไทย ไปไดทุ้กเดือน 
2546 : มุมมองใหม่ เมืองไทย  
2547  : สมัผสัจริงเมืองไทย  
2548 : วนัธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา / เท่ียวท่ีไหนไม่สุขใจเท่าบา้นเรา 
2549 : ปีแห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเท่ียวทัว่ไทย  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  41 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10       “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

2550  - 2551 : เท่ียวไทยใหส้นุก เติมความสุขใหชี้วติ  / เก็บเมืองไทยใหส้วยงาม 
2552 : เท่ียวไทยครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทยคึกคกั 
2553 : เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก / กอดเมืองไทย...ใหห้ายเหน่ือย 
2554-2556 : เท่ียวหวัใจใหม่  เมืองไทยยัง่ยนื 
2557 : หลงรักประเทศไทย 
2558 -2559   : ท่องเท่ียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร / ท่องเท่ียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนกนั  

หากสงัเกตจะพบวา่ค าขวญัโฆษณาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงเกิดข้ึน
จากนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดงันั้นค าขวญัโฆษณาของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย นอกจากจะช่วยกระตุน้และโน้มน้าวท าให้คนอยากท่องเท่ียวมากข้ึนแลว้ ยงัสามารถสะท้อนค่านิยมไทย
บางอยา่งท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงสมยัไดอี้กดว้ย  ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงสนใจท่ีจะศึกษาค่านิยมไทยท่ีปรากฏในค าขวญั
โฆษณาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพ่ือคน้หาวา่ในแง่การท่องเท่ียวภายในประเทศนั้นมีค่านิยมการท่องเท่ียวใด
ปรากฏบา้ง ซ่ึงจะท าใหผู้อ่้านตระหนกัวา่ความคิดหรือวิถีปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวภายในประเทศด าเนินไปภายใตค้่านิยมใด 
เกิดข้ึนมาเพ่ืออะไร  
การสร้างค าขวญัโฆษณาของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  

จากการรวบรวมขอ้มูลค าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศแต่ละปี จะพบวา่มี
ลกัษณะการสร้างค าขวญัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี  

1. เน้ือหาของค าขวญัโฆษณา พบมีการระบุเน้ือหาต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  
 1.1 ค าขวญัโฆษณาท่ีระบุ ช่ือประเทศไทย โดยปรากฏค าว่า “แผ่นดินไทย” “ไทย” “เมืองไทย” 

“ราชอาณาจกัรไทย” และ “ประเทศไทย” ซ่ึงมีปรากฏทุกปี ยกเวน้ปี พ.ศ.2548 
 1.2 ค าขวญัโฆษณาท่ีไม่ระบุช่ือประเทศไทย โดยปรากฏเพียง 1 ช่วงเวลา คือ พ.ศ.2548 ในค าขวญั

โฆษณาท่ีวา่ “วนัธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา” และ “เท่ียวท่ีไหนไม่สุขใจเท่าบา้นเรา”  
 1.3 ค าขวญัโฆษณาท่ีระบุเอกลกัษณ์หรือคุณสมบติัเด่นของประเทศไทย เช่น “ไปดูใหเ้ตม็ตา ความล ้าค่า

ของไทย” “ปีท่องเท่ียวไทย 2542 การเฉลิมฉลองแม่น ้ าแห่งราชอาณาจกัรไทย” “เท่ียวทัว่ไทย ไปไดทุ้กเดือน” “ท่องเท่ียววิถี
ไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” 

 1.4 ค าขวญัโฆษณาท่ีระบุผลท่ีจะไดรั้บจากการท่องเท่ียวในประเทศไทย เช่น “เมืองไทยมีมากกวา่ท่ีคุณ
รู้จกั สวยกวา่ท่ีคุณเคยเห็น” “ท่องเท่ียววนัหยดุ สุดสุดในเมืองไทย” “วนัธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา” “เท่ียวท่ีไหนไม่สุขใจเท่า
บา้นเรา” “เท่ียวไทยใหส้นุก เติมความสุขใหชี้วติ” “ท่องเท่ียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” 

2. การใช้ค า พบการใชค้  า ดงัน้ี  
2.1 การใชค้  าท่ีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศ ปรากฏลกัษณะการใชค้  าต่าง ๆ ดงัน้ี 

 2.1.1 ค าท่ีให้คุณค่าต่อความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย เช่น ค าว่า “แผ่นดินทอง” ในค าขวญั
โฆษณา “เท่ียวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” และ “เท่ียวแผ่นดินทอง ร่วมฉลองปีท่องเท่ียวไทย” , ค าวา่ “ล ้าค่า” ในค า
ขวญัโฆษณา “ไปดูให้เต็มตา ความล ้าค่าของไทย” , ค าวา่ “วิถีไทย” ในค าขวญัโฆษณา “ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือน
ใคร”  

 2.1.2 ค าท่ีให้ความคุณค่าต่อความรู้สึกของการท่องเท่ียว เช่น ค าวา่ “มากกว่าท่ีคุณรู้จกั “สวยกวา่ท่ีคุณ
เคยเห็น” ในค าขวญัโฆษณา “เมืองไทยมีมากกว่าท่ีคุณรู้จัก สวยกว่าท่ีคุณเคยเห็น” , ค าว่า “สุดสุด” ในค าขวญัโฆษณา 
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“ท่องเท่ียววนัหยดุ สุดสุดในเมืองไทย” , ค าวา่ “สนุก” “เติมความสุข” ในค าขวญัโฆษณา “เท่ียวไทยใหส้นุก เติมความสุขให้
ชีวติ” 

2.2 การใชค้  าท่ีท าใหข้อ้ความสละสลวย จดจ าง่าย ปรากฏลกัษณะการใชค้  าต่าง ๆ ดงัน้ี  
 2.2.1 ค าสมัผสั 

2.2.1.1 ค  าสัมผสัสระ เช่น “เท่ียวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” “เท่ียวแผ่นดินทอง ร่วม
ฉลองปีท่องเท่ียวไทย” “เท่ียวไทยใหค้รบ พบไทยใหท้ัว่” “ไปดูใหเ้ตม็ตา ความล ้าค่าของไทย”  

 2.2.1.2 ค  าสัมผสัเสียงอกัษร เช่น “เท่ียวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” “ไทยเท่ียวไทย” “ปี
แห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเท่ียวทัว่ไทย” “มุมมองใหม่ เมืองไทย” 

 2.2.1.3 ไม่มีค าสัมผสั เช่น “ท่ีน่ีเมืองไทย คุณเท่ียวเมืองไทยทัว่หรือยงั” “เมืองไทยมีมากกวา่ท่ี
คุณรู้จกั สวยกวา่ท่ีคุณเคยเห็น” “สมัผสัจริงเมืองไทย”  “วนัธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา” “หลงรักประเทศไทย” 

 2.2.2 การซ ้ าค  า 
 2.2.2.1 ซ ้ าค  าทั้งหมด ไดแ้ก่ “ท่ีน่ีเมืองไทย คุณเท่ียวเมืองไทยทัว่หรือยงั”  
 2.2.2.2 ซ ้ าบางส่วนของค า ไดแ้ก่ “เท่ียวแผ่นดินไทย ภูมิใจแผ่นดินทอง” “เท่ียวไทยให้ครบ 

พบไทยใหท้ัว่”  
 2.2.2.3 ซ ้ าค  าแบบเล่นค า ไดแ้ก่ “เท่ียวไทยครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทยคึกคกั” 

3. การใช้ประโยค พบการใชป้ระโยคในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
3.1 ประโยคบอกเล่า เช่น “ปีท่องเท่ียวไทย” “ปีแห่งการเฉลิมฉลอง ท่องเท่ียวทัว่ไทย”  
3.2 ประโยคค าถาม ไดแ้ก่ “ท่ีน่ีเมืองไทย คุณเท่ียวเมืองไทยทัว่หรือยงั”  
3.3 ประโยคแสดงความตอ้งการ เช่น “เท่ียวแผน่ดินทอง ร่วมฉลองปีท่องเท่ียวไทย” “เท่ียวเมืองไทยไป

อยา่งมีส านึก” “เก็บเมืองไทยใหส้วยงาม”  
3.4 ประโยคเชิญชวน เช่น “ไปดูใหเ้ตม็ตา ความล ้าค่าของไทย” “เมืองไทยมีมากกวา่ท่ีคุณรู้จกั สวยกวา่ท่ี

คุณเคยเห็น”  
จากลกัษณะการสร้างค าขวญัโฆษณาในการประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยขา้งตน้ พอจะสรุป

ไดว้า่ เน้ือหาของค าขวญัโฆษณาท่ีมีการระบุช่ือประเทศไทย การระบุเอกลกัษณ์ และการระบุผลท่ีจะไดรั้บจากการท่องเท่ียว
ในประเทศไทย เป็นการสร้างค าขวญัโฆษณาท่ีมีจุดมุ่งหมายในการให้ขอ้มูลและโนม้นา้วใจ ยิ่งเม่ือน ามาใชร่้วมกบัการใช้
ค  าท่ีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศ และค าท่ีท าใหข้อ้ความสละสลวย ลว้นท าใหค้  าขวญัโฆษณาน่าสนใจ จดจ าไดง่้าย และ
ส่ือความได้ตรงวตัถุประสงค์มากข้ึน  ส่วนการใช้ประโยคนั้ นเป็นลักษณะการสร้างค าขวญัโฆษณาท่ีสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และความตอ้งการในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว เช่น ใชป้ระโยคบอกเล่าเพ่ือให้ขอ้มูล หรือใชป้ระโยค
ค าถามและเชิญชวนเพื่อโนม้นา้วใจนัน่เอง  
ค่านิยมไทยกบัการท่องเทีย่ว 

(พรศิริ, 2551) กล่าววา่ การส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศเป็นเสมือนการส่งเสริมให้เกิด
มิตรภาพและโอกาสแห่งความเขา้ใจในชีวติ ความเป็นอยู ่ประเพณี วถีิวฒันธรรมของผูค้นในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
(อภินันท์, 2551) ท่ีกล่าวถึงผลลพัธ์จากการท่องเท่ียวในประเทศว่าเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีการขยายตวัมากข้ึน แต่ตอ้งยอมรับวา่ยคุสมยัหน่ึงของการท่องเท่ียวเป็นภาพท่ีจ ากดัอยูเ่ฉพาะในคน
บางกลุ่ม ทั้งน้ีอาจมาจากในอดีตสังคมมีความตึงเครียดนอ้ย การแข่งขนัในการท างานยงัไม่สูง การคมนาคมไปในสถานท่ี
ต่าง ๆ ยงัไม่สะดวก ตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางยาวนาน ประกอบกบัแหล่งท่องเท่ียวยงัไม่ถูกประชาสมัพนัธ์ในเชิงการสร้าง
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ประสบการณ์ชีวิต หรืออาจไม่ไดรั้บการพฒันา ไม่มีความปลอดภยั คนส่วนใหญ่จึงมองวา่การท่องเท่ียวเป็นการใชเ้วลาท่ี
ส้ินเปลือง ไม่ก่อให้เกิดรายได ้และไม่มีประโยชน์ ต่างกบัปัจจุบนัท่ีการคมนาคมสะดวกสบายข้ึน แหล่งท่องเท่ียวมากมาย
ถูกประชาสมัพนัธ์ในเชิงการสร้างประสบการณ์ชีวติและมีการพฒันาให้ดีข้ึน รวมทั้งผูค้นมีความเครียดสูง การท่องเท่ียวจึง
กลายค่านิยมอยา่งหน่ึงท่ีถูกน ามาใชเ้พ่ือเป็นการพกัผอ่นและแสดงออกถึงรสนิยมในการด าเนินชีวติมากข้ึน 

ส าหรับความหมายของค าว่า “ค่านิยม” (มณฑาทิพย,์ 2551) กล่าวว่า ค่านิยม คือ แบบอย่างพฤติกรรมท่ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัวตัถุหรือมิใช่วตัถุก็ได ้ซ่ึงในสังคมต่าง ๆ จะมีค่านิยมแตกต่างกนัไป โดยบางค่านิยมก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
บุคคลผูถื้อปฏิบติัและแก่สังคม แต่บางค่านิยมก็อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคม ดา้นสุนทรีโคมิน และ (สนิท, 2523) กล่าววา่ 
ค่านิยม คือ ความเช่ืออยา่งหน่ึงท่ีเช่ือวา่วถีิปฏิบติับางอยา่งหรือเป้าหมายของชีวติบางอยา่งนั้น เป็นส่ิงท่ีตวัเองหรือสงัคมเห็น
ดีเห็นชอบ สมควรท่ีจะยดึถือปฏิบติั  

ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2530: 270-274) ก าหนด ค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่ 1. การ
พ่ึงพาตนเอง ขยนัหมัน่เพียง และมีความรับผิดชอบ 2. การประหยดัอดออม 3. การมีระเบียบวนิยัและเคารพกฎหมาย 4. การ
ปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา และ5. การรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ส่วน สนิท สมคัรการ (อา้งถึงใน ปองบุญญ์, 2546) ได้
วิเคราะห์และจดัแบ่งค่านิยมของไทยเป็น 3 กระแสหลกั ซ่ึงจดัวา่เป็นตวัก าหนดในการสร้างคุณค่าท่ีส าคญัให้กบัแผนการ
ประพฤติปฏิบติัของคนไทย ดงัน้ี  

1. คนไทยมีค่านิยมในการนบัถือตวับุคคล คือ คนไทยถือวา่คนมีความส าคญัมากท่ีสุด ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกข้ึนอยู่
กบับุคคล ดว้ยเหตุน้ีพฤติกรรมของคนไทยจึงมีการตอบสนองความตอ้งการของตนเองเป็นส าคญั ค่านิยมน้ีท าใหเ้กิดค่านิยม
รอง 2 ประการ คือ คนไทยยดึถือลทัธิปัจเจกชน และคนไทยไม่ชอบขดัแยง้ 

2. คนไทยมีค่านิยมในเร่ืองความรักสนุก คือ มกัถือวา่ความสนุกสนานร่ืนเริงเป็นก าไรชีวติ การเคร่งเครียดและเอา
จริงเอาจงัตลอดเวลาเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย ค่านิยมน้ีท าให้เกิดค่านิยมรอง 3 ประการ คือ การเนน้ย  ้าในการบริโภค ไม่ชอบ
ท างานหนกั เพราะงานหนกัไม่ใช่ความสนุก และนิยมชมชอบคนใจกวา้ง ไม่ตระหน่ีข้ีเหน่ียว 

3. คนไทยมีค่านิยมในความเช่ือเร่ืองบุญกรรม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของค่านิยมรองหมายประการ เช่น ค่านิยมเร่ือง
อ านาจ (คนมีบุญมีวาสนาจึงไดมี้อ านาจ) ค่านิยมเร่ืองการใหอ้ภยั ไม่จองเวร เพราะกลวัภพหนา้ตอ้งมาเป็นเวรเป็นกรรมกนั
อีก  

ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ียอมรับกนัในหมู่นกัวชิาการทางสงัคมวา่ค่านิยมมีบทบาทส าคญัมากต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์น
ฐานะท่ีเป็นตวัตดัสิน ตวัก าหนด ตวัน า หรือตวัผลกัดนัให้พฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางใดทางหน่ึง ค่านิยมจึงเป็นพลงัท่ี
ซ่อนเร้นอยู่ภายใตพ้ฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย ์โดยถูกน ามาใช้ในการโน้มน้าวใจเพ่ือวตัถุประสงค์ต่าง ๆ 
มากมาย ไม่เวน้แมแ้ต่ในเร่ืองของการสร้างค าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของ ททท. ท่ีถูกน ามาใช้
ในการโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคท าใหเ้กิดความรู้สึกอยา่งท่องเท่ียวมากข้ึน โดยเป็นการโนม้นา้วใจผา่นค่านิยม ดงัน้ี  

ปี พ.ศ. 2528-2529 ค าขวญัโฆษณา : เทีย่วแผ่นดนิไทย ภูมใิจแผ่นดนิทอง 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นชาติชาติ โดยใชค้  าวา่ “แผ่นดินทอง” อนัหมายถึง ดินแดนท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์ เต็มไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีล ้ าค่า รวมถึงประชาชนมีเสรีภาพ ขยนัประกอบอาชีพ ท านุ
บ ารุงแผน่ดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ มกัปรากฏคู่กบัค าวา่ “แผน่ดินธรรม” หมายถึง แผน่ดินท่ีมีพระมหากษตัริยท่ี์ทรงปฏิบติัตนใน
หลักทศพิธราชธรรมปกครองอยู่ ซ่ึงก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 โดยเป็นการโน้มน้าวให้คนไทย
ภาคภูมิใจในแผ่นดินของตนเอง และเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจไทยท่ีก าลงัเผชิญ
กบัปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในสังคมเศรษฐกิจโลกท่ีลามมาสู่ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2523-2529 (รังสรรค์ , 2540) 
ในขณะนั้นตรงกบัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ 
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ปี พ.ศ. 2530 ค าขวญัโฆษณา : เทีย่วแผ่นดนิทอง ร่วมฉลองปีท่องเทีย่วไทย 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นชาติ มีการใชค้  าวา่ “แผน่ดินทอง” เช่นเดียวกบัค าขวญัโฆษณาปีก่อน

หนา้ โดยขณะนั้นไดมี้การเปิดตวัโครงการ Visit Thailand Year เพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 
60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงนบัวา่เป็นการท าการตลาดท่ีประสบผลส าเร็จมากคร้ังหน่ึงของไทยจนต่อมา
หลายประเทศได้ด าเนินการตามอย่าง ท าให้เกิดแคมเปญคล้าย ๆ กัน เช่น Visit Malaysia Year , Visit Lao Year , Visit 
Myanmar Year รวมถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ ในโลกดว้ย (ภราเดช, 2549)  

ปี พ.ศ. 2531 ค าขวญัโฆษณา : ทีน่ี่เมืองไทย คุณเทีย่วเมืองไทยทัว่หรือยงั 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษย ์ท่ีแสดงเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนท่ีมีต่อการใชชี้วิตหรือการ

ท่องเท่ียว เช่น ความรักสนุก ตอ้งการความสุข การเปิดหูเปิดตา การเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวโดยมี
การใชค้  าถามเชิงวาทศิลป์ท่ีไม่หวงัค าตอบ แต่ตอ้งการให้ผูบ้ริโภคเกิดการฉุกคิดวา่ตนเองไดเ้ดินทางท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ต่าง ๆ ภายในประเทศทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ีหรือไม่ ซ่ึงหากผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีไม่ค่อยไดเ้ดินทางท่องเท่ียวนกั ก็จะเกิดความรู้สึก
อยากออกไปท่องเท่ียวมากข้ึน แต่หากเป็นบุคคลท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ ค  าขวญัโฆษณาลกัษณะน้ีก็จะเป็นค าถามท่ี
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความอยากท่ีจะคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ๆ ภายในประเทศท่ีตนเองไม่เคยไปเยอืน ซ่ึงถือเป็นการ
โนม้นา้วใจไดเ้ป็นอยา่งดี  

ปี พ.ศ. 2532-2535 ค าขวญัโฆษณา : เทีย่วไทยให้ครบ พบไทยให้ทัว่ 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษย ์ท่ีแสดงเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนท่ีมีต่อการใชชี้วิตหรือการ

ท่องเท่ียว โดยมีเน้ือหาคลา้ยคลึงกบัค าขวญัโฆษณาในปีก่อนหนา้น้ีท่ีตอ้งการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกอยากท่ีจะ
เดินทางยงัสถานท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศให้ทัว่ถึง โดยค าว่า “ไทย” ค าแรกหมายถึงประเทศไทย ส่วนค าวา่ “ไทย” ค า
ต่อมาหมายถึง การไดพ้บกบัความเป็นไทย ท่ีสอดแทรกอยูใ่นสถานท่ีท่องเท่ียวและวถีิชีวติของผูค้นในพ้ืนท่ีตา่ง ๆซ่ึงในช่วง
ปี พ.ศ.2530-2533 รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณเกินกวา่ 200 ลา้นบาท วางแผนการส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นแลว้วา่นโยบายการตลาดควรจะเน้นหนักไปในการส่งเสริมการ “ซ้ือ” 
โดยมีกลยทุธ์ในการเสนอขายสินคา้หรือบริการท่ีมี “คุณภาพ” หลงัจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมือง “พฤษภา
ทมิฬ”  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวอยา่งมาก (ศิริพร, 2539) กล่าววา่ จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าให้นกัท่องเท่ียวลดลงถึง
ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อน และมีผลต่อเน่ืองไปถึงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ.2535 ดว้ย ซ่ึง
หลงัจากเหตุการณ์สงบลง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ร่งรัดการสร้างภาพพจน์ท่ีถูกตอ้ง
ของประเทศไทย โดยผา่นส่ือมวลชนทั้งในและต่างประเทศ และเชิญบริษทัตวัแทนท่องเท่ียวเขา้มาดูสถานการณ์ในประเทศ 
ส่งผลใหส้ถานการณ์ท่องเท่ียวของไทยฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกวา่ท่ีคาดไว ้ 

ปี พ.ศ. 2536-2537 ค าขวญัโฆษณา : ไปดูให้เตม็ตา ความล า้ค่าของไทย 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นชาติ ในท่ีน้ีหมายถึงค่านิยมท่ีแสดงความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม 

ประเพณี และสถานท่ีท่องเท่ียวอนังดงามท่ีทรงคุณค่าของไทย สอดคลอ้งกบัค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน 
หลีกภยั นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นท่ีกล่าวถึงนโยบายดา้นการท่องเท่ียว โดยมีเน้ือหาตอนหน่ึงระบุวา่ รัฐบาลจะส่งเสริมและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้ชาว
ต่างประเทศรู้จกัประเทศไทยในแง่มุมท่ีถูกตอ้ง อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวให้อยูใ่นสภาพท่ี
เอ้ืออ านวยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนท่องเท่ียวในประเทศให้มากข้ึน (รัฐบาลไทย, 2535) 
ซ่ึงเป็นการท างานหลงัจากท่ีประเทศไทยประสบกบัปัญหาเร่ืองภาพลกัษณ์ในการท่องเท่ียวจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ทาง
การเมือง “พฤษภาทมิฬ” ในปีก่อนหนา้น้ี  
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ปี พ.ศ. 2538 ค าขวญัโฆษณา : เมืองไทยมมีากกว่าทีคุ่ณรู้จกั สวยกว่าทีคุ่ณเคยเห็น 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษย ์ท่ีแสดงเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนท่ีมีต่อการใชชี้วิตหรือการ

ท่องเท่ียว เช่น ความรักสนุก การตอ้งการความสุข การตอ้งการคน้พบสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ๆ ท่ีสวยงาม ซ่ึงเน้ือหาของค า
ขวญัโฆษณาน้ี หมายถึง ประเทศไทยยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวและความงดงามอีกมากมายท่ีคุณยงัไม่เคยรู้จกัหรือสัมผสัจากท่ี
ใดมาก่อน เป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกอยากท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน ส าหรับในปีน้ี ททท. เน้นการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (ecotourism) อยา่งจริงจงั เพ่ือแกปั้ญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการท่องเท่ียว โดย
ให้ค  าจ ากดัความวา่หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษา ช่ืนชม 
และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสงัคม วฒันธรรม วถีิชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน บนพ้ืนฐานของความรู้
และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2538)  

ปี พ.ศ. 2539-2540 ค าขวญัโฆษณา : เทีย่วเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ / เทีย่วเมืองไทย ไปอย่างมสี านึก 
ช่วงเวลาน้ีปรากฏค าขวญัโฆษณาท่ีใชส้ าหรับการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 2 ค าขวญั ซ่ึง

สะทอ้นค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ “เท่ียวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” เป็นค าขวญัโฆษณาท่ีสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษยอ์นั
แสดงถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีการตอ้งการคน้พบสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ๆ ท่ียงัไม่รู้จกัหรือยงัไม่เคยสมัผสั ส่วน “เท่ียว
เมืองไทย ไปอยา่งมีส านึก” เป็นค าขวญัโฆษณาท่ีสะทอ้นค่านิยมทางสังคม หมายถึง ค่านิยมท่ีแสดงเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
คนท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม เช่น การมีระเบียบวินยั การเคารพกฎหมาย การช่วยกนัรักษา และไม่ท าลายสาธารณสมบติั หรือ
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการท่ีการท่องเท่ียวถูกโจมตีวา่เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าลายสภาพแวดลอ้ม รวมถึงท าลายสงัคมและ
วฒันธรรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและก ากบัดูแลการท่องเท่ียวโดยตรงจึงมีการ
ด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยก าหนดนโยบายการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ปี พ.ศ.2540 – 2546 ท่ีเนน้การ
สร้างกระแสหลกั 3 กระแส คือ กระแสความตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความตอ้งการใน
ดา้นการศึกษาเรียนรู้ และกระแสความตอ้งการพฒันาคน (ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2544)  

ปี พ.ศ. 2541-2542 ค าขวัญโฆษณา : ปีท่องเที่ยวไทย / ปีท่องเที่ยวไทย 2542 การเฉลิมฉลองแม่น ้าแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

ช่วงเวลาน้ีปรากฏค าขวญัโฆษณาท่ีใชส้ าหรับการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 2 ค าขวญัท่ี
สะท้อนค่านิยมความเป็นชาติเหมือนกัน โดยในท่ีน้ีหมายถึง การประกาศปีการท่องเท่ียวและเชิญชวนให้ผูค้นออกมา
ท่องเท่ียวภายในประเทศไทยเน่ืองในโอกาสพิเศษ 2 โอกาสคือ การเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาอาเซ่ียนเกมส์ คร้ังท่ี 13 
ในปี พ.ศ.2541 และวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (72 พรรษา) ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในปี พ.ศ.2542 อนั
เป็นวาระพิเศษท่ีคนไทยจะร่วมถวายความจงรักภกัดี และร่วมฉลองพร้อมเพรียงกนัทัว่ประเทศ ดว้ยเหตุน้ีคณะรัฐมนตรี จึง
ไดมี้มติอนุมติัให้ช่วงเวลาดงักล่าวเป็น “ปีท่องเท่ียวไทย 2541-2542 (Amazing Thailand 1998-1999)” โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยอยูใ่นแผนท่ีเดินทางของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกดว้ยสินคา้ท่องเท่ียวทั้งธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมความ
เป็นอยู ่และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวในเมืองไทยแทนการเท่ียวต่างประเทศ (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2551)  

ปี พ.ศ.2543 ค าขวญัโฆษณา : ไทยเทีย่วไทย 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นชาติ ในท่ีน้ีหมายถึงค่านิยมท่ีแสดงเก่ียวกบัส่ิงท่ีส่งผลถึงความมัน่คง

ทางเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากค าขวญัโฆษณาน้ีเกิดข้ึนจากนโยบายการท างานท่ีทาง ททท. ตอ้งการเชิญชวนให้คน
ไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึน ประกอบกับ ททท. ครบรอบ 40 ปีในปี พ.ศ.2543 ดังนั้ นจึงได้ท าการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการด าเนินงานของ ททท. มากมาย เพ่ือใหป้ระชาชนคนไทยเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และภาคภูมิใจ
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ในสมบติัวฒันธรรมของไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรอนัจะส่งผลน าสู่การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืต่อไป 
ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจไทยในขณะนั้นท่ีแมจ้ะก าลงัฟ้ืนตวัและขยายตวัไดดี้ตลอดคร่ึงปีหลงั พ.ศ.2542 จนถึงคร่ึง
ปีแรกของ พ.ศ.2543 แต่ก็เร่ิมชะลอตวัลงในเวลาต่อมา เพราะไดรั้บผลจากราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัอยูใ่นระดบัสูง ภาวะน ้ าท่วม
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ราคาพืชผลตกต ่าต่อเน่ือง ความซบเซาของตลาดหลกัทรัพย ์และความไม่แน่นอนทางการเมือง 
(จิราวรรณ, 2555)  

ปี พ.ศ.2544 ค าขวญัโฆษณา : ท่องเทีย่ววนัหยุด สุดสุดในเมืองไทย 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษย ์ท่ีแสดงเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนท่ีมีต่อการใชชี้วิตหรือการ

ท่องเท่ียว โดยปรากฏค าว่า “สุดสุด” อนัหมายถึงการไดรั้บความสนุก ความสุข ความสะดวกสบาย และการพกัผ่อนท่ีน่า
ประทับใจจากการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ซ่ึงเป็นค าขวญัโฆษณาท่ี ททท. ขยายผลจากแนวคิด Amazing 
Thailand Experience Variety ท่ีตอ้งกระตุน้ให้คนไทยออกมาท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดมากข้ึน และชะลอการเดินทางออก
นอกประเทศใหน้อ้ยลง  

ปี พ.ศ.2545 ค าขวญัโฆษณา : เทีย่วทัว่ไทย ไปได้ทุกเดือน 
จากค าขวญัโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็นมนุษย ์ในท่ีน้ีหมายถึงพฤติกรรมของคนท่ีตอ้งการเดินทางคน้หา

ความสุข ความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่จากการท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ของประเทศไทยไดทุ้กเดือน โดยใน
ปีดงักล่าวไดมี้การก่อตั้งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาข้ึน และมีการก าหนดเป้าหมายท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวของภูมิภาคเอเชีย ภาครัฐบาลโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงไดจ้ดัสรรงบประมาณกวา่ 6,000 ลา้นบาท  
เพ่ือกระตุน้ตลาดท่องเท่ียวดว้ยการเปิดโครงการ “เท่ียวไทยไปไดทุ้กเดือน” ซ่ึงมีจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึน
ตลอดทั้งปีเป็นจุดขาย เพ่ือใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยนอกจากส่งเสริมใหช้าวต่างชาติ
เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยแลว้ รัฐบาลยงัสนับสนุนให้คนไทยเกิดค่านิยมในการท่องเท่ียวภายในประเทศ (นันทา, 
2557)  

ปี พ.ศ.2546-2547 ค าขวญัโฆษณา : มุมมองใหม่ เมืองไทย /สัมผสัจริงเมืองไทย  
ปี พ.ศ.2546-2547 ปรากฏค าขวญัโฆษณาท่ีใชส้ าหรับการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 2 ค า

ขวญั ซ่ึงสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษยเ์หมือนกนั ในท่ีน้ีแสดงถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีการตอ้งการคน้พบสถานท่ี
ท่องเท่ียวใหม่ ๆ ท่ียงัไม่รู้จกัหรือยงัไม่เคยสัมผสัมาก่อน โดยในตน้ปี พ.ศ.2546 ททท. ได้จดัท าโครงการ “มุมมองใหม่
เมืองไทย” (Unseen in Thailand) ข้ึน ดว้ยการแนะน าแหล่งท่องเท่ียว 48 แห่ง เพ่ือให้คนไทยไดส้ัมผสัเมืองไทยในมุมมองท่ี
ไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่และสถานท่ีท่ีอาจอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวเก่าแต่เป็นมุมมองใหม่ โดยนกัท่องเท่ียว
ตอ้งไปให้ถูกท่ี ถูกเวลา ถูกฤดูกาล ความสวยงามท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจก็จะปรากฏข้ึน ซ่ึงในระยะเวลาของโครงการก็ประสบ
ความส าเร็จจนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในสามของแผนการตลาดยอดเยีย่มประจ าปี พ.ศ.2546 และดว้ยเหตุน้ีทาง ททท. 
จึงไดเ้ดินหนา้ต่อกบั Unseen Thailand โครงการ 2 หรือ “สมัผสัจริงเมืองไทย” ซ่ึงตอ้งการใหค้นไทยเดินทางไปท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียว “Unseen” แบบไปจริง ๆ เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณการท่องเท่ียวและรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ โดยเพ่ิมเติมเร่ืองของต านาน ประวติั หรือความเช่ือในทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการแนะน าแหล่งท่องเท่ียวใน
โครงการอีก 50 แห่ง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ น่าไปสัมผสัจริง มากกวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามหรือ
ความแปลกเท่านั้น (ท่องเท่ียว, 2546)  

ปี พ.ศ.2548 ค าขวญัโฆษณา : วนัธรรมดาทีไ่ม่ธรรมดา / เทีย่วทีไ่หนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา 
จากค าขวญัโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็นมนุษย ์ในท่ีน้ีหมายถึงพฤติกรรมของคนท่ีตอ้งการเดินทางคน้หา

ความสุข ความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่จากการท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ของประเทศ โดย “วนัธรรมดาท่ีไม่
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ธรรมดา” ท่ีค  าขวญัโฆษณาท่ีตอ้งการส่งเสริมให้คนไทยออกมาเดินทางท่องเท่ียวในวนัท่ีไม่ใช่วนัหยดุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีตอ้งมีการกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวหลุดพน้จากความกลวั และความเสียใจจากเหตุการณ์ภยัพิบติัสึ
นามิ รวมถึงโนม้นา้วใหค้นไทยท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนดว้ยการจดัแคมเปญ “เท่ียวท่ีไหนไม่สุขใจเท่าบา้นเรา” ตาม
ดว้ยการปล่อยมาสคอต “สุขใจ” และเชิญนกัร้องนกัแสดงช่ือดงั เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตยม์าช่วยในการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง
ท าให้สถานการณ์โดยภาพรวมเร่ิมปรับตวัดีข้ึน แต่การท่องเท่ียวของคนไทยก็ยงัมีการชะลอตวัลงบา้งเล็กนอ้ยในบางช่วง 
เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์ก่อความไม่สงบ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้การเคล่ือนไหวของกลุ่มการเมือง และเกิด
อุทกภยัซ ้ าอีกคร้ังใน 16 อ าเภอของจงัหวดัสงขลาและรอบนอกของตวัเมืองหาดใหญ่ ระหวา่งวนัท่ี 13-20 ธนัวาคม พ.ศ.
2548 (จิราวรรณ, 2555)  

ปี พ.ศ.2549 ค าขวญัโฆษณา : ปีแห่งการเฉลมิฉลอง ท่องเทีย่วทัว่ไทย  
จากค าขวญัโฆษณาสะท้อนค่านิยมความเป็นชาติ ในท่ีน้ีหมายถึงค่านิยมท่ีแสดงเก่ียวกับการจงรักภกัดี ความ

ภาคภูมิใจ ต่อชาติ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดังานเฉลิมฉลองแสดงความจงรักภกัดีเทิดทูนพระเกียรติ
ในปีมหามงคลฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นการครองราชยย์าวนานท่ีสุด โดยมีการจดังานมหกรรมพืชสวน
โลกเฉลิมพระเกียรติท่ีจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ ก่อให้เกิดการหลัง่ไหลของกระแสการเดินทาง
ท่องเท่ียวขา้มภูมิภาคเพ่ือไปเยี่ยมชมงานดงักล่าวอยา่งคึกคกั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551) โดยเป็นการเดินทาง
ท่องเท่ียวในลกัษณะทศันาจร ต่อมาในช่วงเดือนกนัยายนเกิดความเคล่ือนไหวทางการเมือง โดยมีการชุมนุมประทว้งการ
บริหารงานของรัฐบาลนกยกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวตัร จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมือง ท าให้การท่องเท่ียว
ภายในประเทศเกิดการชะลอตวัลง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551)  

ปี พ.ศ.2550 - 2551 ค าขวญัโฆษณา : เทีย่วไทยให้สนุก เตมิความสุขให้ชีวติ / เกบ็เมืองไทยให้สวยงาม 
ช่วงเวลาน้ีปรากฏค าขวญัโฆษณาท่ีใชส้ าหรับการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 2 ค าขวญั ซ่ึง

สะทอ้นค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ “เท่ียวไทยใหส้นุก เติมความสุขใหชี้วติ” ท่ีปรากฏค าวา่ “สนุก” และ “เติมความสุข” ซ่ึง
แสดงถึงค่านิยมความเป็นมนุษยท่ี์รักความสนุกสนาน ชอบการผ่อนคลาย หลีกหนีความเครียดและความวุน่วาย สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ในขณะนั้นท่ีมีปัญหาทางการเมืองท าให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ราคาน ้ ามนัโลกมีการปรับตวัสูงข้ึน
เป็นประวติัการณ์ เกิดปัญหาเงินเฟ้อ และค่าครองชีพสูงตามไปดว้ย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551) ส่งผลกระทบ
ดา้นการท่องเท่ียวอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ท าให้ ททท. ตอ้งกระตุน้โดยโฆษณาเชิญชวนให้ผูค้นเห็นความสุข หรือออกไป
แสวงหาความสุขใหก้บัชีวติดว้ยการท่องเท่ียวมากข้ึน ส่วน “เก็บเมืองไทยใหส้วยงาม” เป็นค าขวญัโฆษณาท่ีสะทอ้นค่านิยม
ทางสังคม หมายถึง ค่านิยมท่ีแสดงเก่ียวกับพฤติกรรมของคนท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม เช่น การมีระเบียบวินัย การเคารพ
กฎหมาย การช่วยกนัรักษา และไม่ท าลายสาธารณสมบติั หรือการรักษาส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในขณะนั้นท่ี
เกิดกระแสต่ืนตวัเร่ืองภาวะโลกร้อน และประเทศไทยเองก็เร่ิมมีปัญหาจากการท่ีนกัท่องเท่ียวเพ่ิมจ านวนสูงข้ึนจนส่งผล
กระทบต่อสถานท่ีท่องเท่ียว  

ปี พ.ศ.2552 ค าขวญัโฆษณา : เทีย่วไทยครึกคร้ืน เศรษฐกจิไทยคกึคกั 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยม 2 ประการ คือ ค่านิยมความเป็นชาติ อนัหมายถึง การแสดงถึงส่ิงท่ีส่งผลถึง

ความมัน่คงของประเทศ ซ่ึงก็คือ เศรษฐกิจ มาผนวกรวมกบัค่านิยมความเป็นมนุษย ์ท่ีตอ้งการคน้หาความสุขสนุกสนานจาก
การท่องเท่ียว โดย “เท่ียวไทยครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทยคึกคกั” เป็นค าขวญัโฆษณาท่ีถูกน ามาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
โนม้นา้วใหค้นไทยออกมาท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน เพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของไทยท่ีขณะนั้นก าลงัประสบปัญหา
ตกต ่าอนัเน่ืองมาจากภาวะวกิฤติต่าง ๆ ทั้งปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 
ชนิดเอ (H1N1) หรือไขห้วดัใหญ่ 2009 ปัญหาจากอุทกภยัและวาตภยั ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยั 
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และปัญหาการก่อการร้ายใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ของ
นักท่องเท่ียวต่อประเทศไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันักท่องเท่ียวและเร่งรัดมาตรการกระตุน้การ
ท่องเท่ียวต่อไป 

ปี พ.ศ.2553 ค าขวญัโฆษณา : เมืองไทยใคร ๆ กรั็ก / กอดเมืองไทย...ให้หายเหน่ือย 
ช่วงเวลาน้ีปรากฏค าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 2 ค  าขวญั ซ่ึงทั้งคู่ไดส้ะทอ้นค่านิยมความเป็นชาติ

เช่นเดียวกนั โดย “เมืองไทยใคร ๆ ก็รัก” เป็นค าขวญัโฆษณาท่ีตอ้งการกระตุน้ใหค้นไทยเกิดความภาคภูมิใจในประเทศไทย 
ดว้ยการน าเสนอเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของแต่
ละภูมิภาค ส่วน “กอดเมืองไทย...ให้หายเหน่ือย” ก็เป็นค าขวญัโฆษณาท่ีถูกน ามาใชใ้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อเชิญชวนคน
ไทยให้ปล่อยวางความขุ่นข้องหมองใจ ความคับข้องจากสถานการณ์ของบ้างเมืองท่ีกดทับคนไทยมาอย่างยาวนาน               
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนั้นท่ีแม ้พ.ศ.2553 จะเป็นวาระครบรอบ 50 ปีของ ททท. ท่ีเดิมทีไดก้ าหนดรูปแบบการ
ท างานท่ีตอ้งมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ แต่เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ความวุน่วายจนมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว
อยา่งมากมาย ททท. จึงเปล่ียนแนวคิดการท างานในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นการกระตุน้ให้คนไทยหลุดพน้จากความสับสน
วุน่วาย โดยใชก้ารเดินทางท่องเท่ียวมาเยียวยาทางอารมณ์ ดว้ยการออกไปหาออ้มกอดของธรรมชาติ ออ้มกอดของขุนเขา 
ออ้มกอดของหาดทราย ออ้มกอดของชายทะเล หรือออ้มกอดของประเพณีวถีิวฒันธรรมอนังดงามของเมืองไทย เพื่อจะได้
ลืมเลือนความวา้วุ่นขุ่นมวั แลว้เดินทางออกไปสัมผสัเก็บซับรับเอาส่ิงดี ๆ ท่ีงดงามของเมืองไทย กลบัมากอดเก็บไวเ้ป็น
พลงัของชีวิต ซ่ึงการท่ีคนไทยช่วยกนัออกเดินทางท่องเท่ียวในประเทศนั้น นอกจากจะเป็นการพกัผ่อนเพ่ือตนเองแลว้ ยงั
เป็นการกระจายรายได ้ช่วยเยยีวยารักษาเศรษฐกิจ รักษาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทยให้อยูร่อดผ่านพน้วิกฤตไปไดด้ว้ย
เช่นกนั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553) 

ปี พ.ศ.2554-2556 ค าขวญัโฆษณา : เทีย่วหัวใจใหม่  เมืองไทยยัง่ยืน 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมทางสังคม อนัแสดงออกถึงพฤติกรรมของคนท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม เช่น การมี

ระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย การช่วยกนัรักษา และไม่ท าลายสาธารณสมบติั หรือการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการใช้
ค  าศพัท์ท่ีแสดงการช้ีน าเร่ืองการท่องเท่ียวตามธรรมชาติหรือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือมุ่งเน้นการเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศแบบรักษาคุณค่าความมัง่คัง่ของทรัพยากร ซ่ึงจะน าไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ขณะเดียวกนัก็จะเป็นการ
สร้างทศันคติด้านใหม่ให้กบันักท่องเท่ียวไทย และยงัจะส่งผลให้นักท่องเท่ียวต่างชาติรู้สึกดีท่ีเห็นนักท่องเท่ียวชาวไทย
ท่องเท่ียวในรูปแบบดงักล่าว  

ปี พ.ศ.2557 ค าขวญัโฆษณา : หลงรักประเทศไทย 
จากค าขวญัโฆษณาสะทอ้นค่านิยมความเป็นมนุษยท่ี์ตอ้งการคน้หาความสุขจากการท่องเท่ียว โดยมีเน้ือหาจูงใจ

ใหค้นไทยออกมาเดินทางท่องเท่ียวจริง เนน้แนวคิดการท่องเท่ียว “แบบเขา้ถึง” ซ่ึงก็คือ การเดินทางท่องเท่ียวท่ีจะน าพานกั
เดินทางทุกคนไปสมัผสั และเขา้ถึงเสน่ห์ของประเทศไทยมากข้ึน จนท าใหห้ลาย ๆ คนเกิดความรู้สึก “หลงรัก” โดยบางคน
อาจจะหลงรักในความสงบ หลงรักในความสวยงาม หลงรักในมหัศจรรยข์องธรรมชาติ หลงรักวิถีชีวิต หลงรักผูค้น และ
หลงรักความเป็นไทยในภูมิภาคต่าง ๆ และเม่ือหวัใจไดห้ลงรักอะไรสกัอยา่งแลว้ นกัท่องเท่ียวก็อยากท่ีจะไปเห็น ไปสมัผสั 
ไปดูแล ไปเขา้ถึง และไปบอกต่อความประทบัใจใหค้นอ่ืน ๆ รับรู้ ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางความคิดใหค้นไทยเกิด
ทศันคติท่ีดีกบัการท่องเท่ียวในประเทศ กระตุน้ให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน บ่อยข้ึน และภายใตจิ้ตส านึกท่ีดีข้ึน             
จนท าใหก้ารท่องเท่ียวกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติอยา่งแทจ้ริง  
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ปี พ.ศ.2558-2559 ค าขวญัโฆษณา : ท่องเทีย่ววถิีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร / ท่องเทีย่ววถิีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนกนั  
ช่วงเวลาน้ีปรากฏค าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 2 ค  าขวญั คือ “การท่องเท่ียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือน

ใคร” และ “ท่องเท่ียววถีิไทย เก๋ไก๋ไดเ้หมือนกนั” ซ่ึงนอกจากจะมีความคลา้ยคลึงกนัแลว้ยงัสะทอ้นค่านิยมท่ีเหมือนกนั คือ 
ค่านิยมความเป็นชาติ อนัหมายถึง ความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย มาผสานกบัค่านิยม
ความเป็นมนุษย ์ท่ีตอ้งการคน้หาความสุขสนุกสนานจากการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าใคร โดยมีการประกาศให้เป็นปี 
พ.ศ.2558 เป็น “ปีท่องเท่ียววถีิไทย” (2015 Discover Thainess) และมีการน าค าวา่ “วถีิไทย” มาเป็นตวัสร้างเอกลกัษณ์และ
สร้างการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ด้านบวกจากความสุข ความร่ืนเริง ความเป็นอยู่แบบไทยท่ีพบเห็นได้ทุกถ่ินทั่วไทย และ
เช่ือมโยงความรู้สึกของนักท่องเท่ียวให้เข้าถึงวิถีไทย (Thainess) ควบคู่กับการกระตุ ้นให้เกิดบรรยากาศการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีสนุกสนานและเบิกบานใจ ซ่ึงจากการท างานภายใตแ้นวคิดดงักล่าว ท าให้การท่องเท่ียวไทยปี พ.ศ.2558 มีการ
เติบโตสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ โดยทั้งหมดเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ภายในประเทศท่ีสงบลง การเปิดตวัโครงการ
ท่องเท่ียววิถีไทย และการเติบโตของสายการบินตน้ทุนต ่าไดช่้วยกระตุน้ให้การเดินทางท่องเท่ียว แต่ทั้งน้ีการท่องเท่ียวก็มี
การหยดุชะงกัในบางช่วงจากการระบาดของไวรัสเมอร์ในเกาหลีใต ้เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค ์และการก่อเหตุร้าย
ในปารีส  

จากการวเิคราะห์ท าให้เห็นวา่ ค  าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของ ททท. มีค่านิยมปรากฏ
อยู ่3 ค่านิยม คือ 1. ค่านิยมความเป็นชาติ หมายถึง ค่านิยมท่ีแสดงเก่ียวกบัการจงรักภกัดี ความภาคภูมิใจ ต่อชาติ สถาบนั
พระมหากษัตริย ์การเมือง การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ประเพณี หรือกล่าวถึงส่ิงท่ีส่งผลถึงความมัน่คงของประเทศ                     
2. ค่านิยมทางสังคม หมายถึง ค่านิยมท่ีแสดงเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม เช่น การมีระเบียบวินัย การ
เคารพกฎหมาย การช่วยกนัรักษา และไม่ท าลายสาธารณสมบติั หรือการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ3. ค่านิยมความเป็นมนุษย ์
หมายถึง ค่านิยมท่ีแสดงเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนท่ีมีต่อการใชชี้วิตหรือการท่องเท่ียว เช่น ความรักสนุก การตอ้งการ
ความสุข ความอิสระ ความสะดวกสบาย  

 

สรุปผลการวจัิย 
จากรายละเอียดในขา้งตน้ ท าใหท้ราบวา่ค าขวญัโฆษณาท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของ ททท. ตั้งแต่

ปี พ.ศ.2528-2559 มีการสะท้อนค่านิยมหมุนเวียนอยู่ 3 ค่านิยม คือ ค่านิยมความเป็นชาติ ค่านิยมทางสังคม และค่านิยม
ความเป็นมนุษย ์โดยเป็นการเปล่ียนแปลงตามกระแสหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งกระแสหลักอย่างการส่งเสริม
เศรษฐกิจ และกระแสรอง คือ การส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  และกระแส
ความสุขจากการท่องเท่ียว 

ส าหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นกระแสหลกันั้น ท่ีมีผลท าให้รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวดา้น
ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดรับกบัการส่งเสริมเศรษฐกิจในยคุสมยัต่าง ๆ เช่น การสนบัสนุนปีการท่องเท่ียว การจดักิจกรรม รวมทั้ง
การคิดสร้างค าขวญัโฆษณาท่ีช่วยกระตุน้การท่องเท่ียวท่ีส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพ่ือแกปั้ญหาเศรษฐกิจซบเซาหรือติดขดัใน
ขณะนั้น กล่าวคือ หลงัจากมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั เพ่ือตอบสนองต่อการเติบโตอยา่งรวดเร็วตามแผนพฒันา
ดา้นการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนฉบบัแรกในปี พ.ศ.2520 การท่องเท่ียวก็ฟ้ืนตวัข้ึนตามล าดบั จนถึงช่วงของการท่องเท่ียวหลงั “ปี
ท่องเท่ียวไทย” พ.ศ.2541-2542 ท่ีมีการจดังานเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (72 พรรษา) 
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว การท่องเท่ียวของประเทศไทยก็มีการเติบโตข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั แต่อย่างไรก็ตามภาพ
สะทอ้นดา้นเศรษฐกิจในช่วงหลงัปี พ.ศ.2545 ก็มีการแผ่วเบาลงบา้ง เน่ืองจากปัญหาความวุน่วายทางการเมือง โรคระบาด 
ภยัพิบติั และความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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ส่วนกระแสรองท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวของไทย คือ กระแสความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นของศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี อาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ความเช่ือ วิถีชีวิต และผูค้น เน่ืองจากผูค้นชอบการท่องเท่ียวท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ประกอบกบัการกระตุน้และส่งเสริมความเป็นไทยของหน่วยต่าง ๆ มีมากข้ึน โดยท่ีปรากฏอย่างชดัเจน คือ ปี 
พ.ศ. 2541-2542 “ปีท่องเท่ียวไทย” (Amazing Thailand) , ปี พ.ศ.2557 “หลงรักประเทศไทย” และปี พ.ศ.2558-2559 
“ท่องเท่ียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” “ท่องเท่ียววถีิไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนกนั” ท่ีมีการน าภาพลกัษณ์เชิงบวกดา้นต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยมาเช่ือมโยงกบัความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ขา้ไปสมัผสั จนท าให้เกิดความสมดุลระหวา่งการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยอยา่งย ัง่ยนื 

ดา้นกระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกระแสท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกนั้น ส าหรับประเทศ
ไทยก็นับเป็นกระแสรองอีกกระแสหน่ึงท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยประเด็นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มปรากฏคร้ังแรกในค าขวญัโฆษณาเม่ือปี พ.ศ. 2539-2540 “เท่ียวเมืองไทย ไปอย่างมีส านึก” ตามนโยบายการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของประเทศ และปรากฏอีกคร้ังในปี พ.ศ.2550 - 2551 “เก็บเมืองไทยให้สวยงาม” จาก
กระแสต่ืนตวัเร่ืองภาวะโลกร้อน จากนั้น ททท. ไดคิ้ดสร้างค าขวญัโฆษณา “เท่ียวหัวใจใหม่  เมืองไทยยัง่ยนื” ซ่ึงใชใ้นการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวติดต่อยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2556 เพ่ือมุ่งเนน้การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศแบบ
รักษาคุณค่า ความมัง่คัง่ของทรัพยากรน าไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยนอกจากจะเป็นการสร้างทศันคติดา้นใหม่ใหก้บั
นกัท่องเท่ียวแลว้ ยงัเป็นการแสดงออกถึงการด าเนินนโยบายดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัดว้ย  

สุดทา้ย กระแสความสุขจากการท่องเท่ียว เป็นความสุขท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวตามท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ปัจจุบนัท่ีสภาพสังคมของไทยนั้นเปล่ียนแปลงจากเดิม กลายมาเป็นสังคมรีบเร่ง ตอ้งแข่งขนักนัอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการ
ท่องเท่ียวจึงได้รับอิทธิพลจากส่ิงน้ี ท าให้นักท่องเท่ียวจ านวนมากรู้สึกว่าการท่องเท่ียวเป็นการพกัผ่อน เป็นความสุขท่ี
แสวงหาไดไ้ม่ยากนัก โดยเฉพาะปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวหลากหลาย เช่น การท่องเท่ียวแบบเนิบชา้ ท่ีใชเ้วลากบั
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงมากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดม้องเห็นส่ิงสวยงามของส่ิงใกลต้วัมากข้ึน การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ท่ีน าเร่ือง
ของการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลมาพวงอยู่กับการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงสัมมนา ท่ีเปิดโอกาสให้ผูค้น
สามารถประชุมสมัมนาและพกัผอ่นในเมืองท่องเท่ียวควบคู่ในเวลาเดียวกนั  

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การท่องเท่ียวภายในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่าง ๆ มากมาย 
ซ่ึงล้วนมีผลต่อความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียวทั้ งส้ิน ดังนั้ น ททท. จึงได้สร้างค าขวญัโฆษณาหลากหลายเพ่ือใช้ใน
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในยคุต่าง ๆ แตกต่างกนั โดยค าขวญัโฆษณาเหล่านั้นนอกจากจะช่วยกระตุน้และโนม้นา้วท า
ใหเ้กิดการท่องเท่ียวแลว้ ยงัสามารถสะทอ้นค่านิยมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอี้กดว้ย  
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ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่อผลติภัณฑ์ 
ทางการท่องเทีย่วจังหวดัสงขลา 

Malaysian tourists’s expectation and satisfaction toward tourism products of Songkhla Province 
  

ประภาพรรณ แกว้สิยา1* กลุดารา  เพียรเจริญ1  และ มณฑิรา เกียรติถาวรนนัท์1 
Praphaphan Kaewsiya1*  Kuldara Peanjaroen1  and Montira Kiattitaworanun1   

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อ
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา และเพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาว
มาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวจังหวดัสงขลา  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ  นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสงขลา และมีประสบการณ์ต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา จ านวน 400 คน โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ วิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลเปรียบเทียบความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวจังหวดัสงขลาด้วยเทคนิค 
Important Performance Analysis (IPA) พบวา่ ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจควรเนน้ใหค้วามส าคญัและหาวธีิการในการแกไ้ขปรับปรุงโดย
เร่งด่วนในดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction) และส่ิงอ านวย
ความสะดวก (Amenity) ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีแนวทางการพฒันาต่อไป 

 
ค าส าคญั : ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว, ความคาดหวงั, ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed at studying Malaysian tourists’ s expectation and satisfaction toward tourism products of 
Songkhla Province and to compare expectation and satisfaction toward tourism products of  Songkhla Province. The 
samples were 400 Malaysian tourists travelling in Songkhla Province and had traveling experience in tourism products.  
Data were analyed with descriptive statistics Percentage, Mean, Standard Deviation. To present the result of comparison 
between expectation and satisfaction with the Important Performance Analysis (IPA) technique. The study found that 
Malaysian tourists had expectation and satisfaction in high level. When compared   expectation and satisfaction, it should 
emphasize and find ways to improve urgently in terms of management in ancillary services, attractions and amenity. It is 
essential to have a development approach afterward. 
 
Keyword: Tourism Products,  Expectation, Satisfaction 
 

บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือวา่เป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีเป็นท่ีมาของรายไดม้หาศาลของแต่ละประเทศ ดงัจะ

เห็นไดจ้ากการท่ีหลาย ๆ ประเทศไดมี้การสนบัสนุนการท่องเท่ียวของประเทศตนเพ่ือดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ไป
ท่องเท่ียวในประเทศมากยิ่งข้ึน จากการส ารวจพฤติกรรมนักท่องเท่ียวทัว่โลก (Visa Global Travel Intentions Study) ของ
บตัรเครดิตวีซ่า (VISA) ประจ าปี 2015 พบว่า นักท่องเท่ียวเดินทางเพ่ือการพกัผ่อนเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการใชจ่้ายน้อยลง 
เหตุผลหลกัในการท่องเท่ียว คือ เพ่ือพกัผ่อนกบัครอบครัว ซ่ึงประเทศท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ฮ่องกง สหราชอาณาจกัร และ ออสเตรเลีย ตามล าดบั โดยมีประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 9 ส่วน
ปัจจยัท่ีท าให้เลือกไปยงัประเทศนั้น ๆ ในปี 2015  นักท่องเท่ียวเนน้ท่ีการมีสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจ (Good Attractions) 
ในขณะท่ีปี 2016 นักท่องเท่ียวตั้งใจไปสถานท่ีท่ีมีวิวสวยงาม (สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, 
2559) 

ประเทศไทยก็เป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีรายไดห้ลกัมาจากการท่องเท่ียว ซ่ึงในปี 2558 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวอยูท่ี่ 2.23 ลา้นลา้นบาท  จากสถิติการท่องเท่ียวปี 2558 พบวา่ มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยทั้งส้ิน 29.88 ลา้นคน ซ่ึงเติบโตข้ึน 20.44% จากปี 2557  โดยนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว
สูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  จีน ประมาณ 7.9 ลา้นคน รองลงมาคือ มาเลเซียประมาณ 3.4 ลา้นคน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ประมาณ 
1.4 ลา้นคน และลาว 1.2 ลา้นคน ตามล าดบั ส่วนประเทศท่ีสร้างรายไดม้ากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  จีน ประมาณ 3.7 แสน
ลา้นบาท รองลงมา ไดแ้ก่ มาเลเซีย รัสเซีย องักฤษและออสเตรเลีย ตามล าดบั อาจเป็นผลจากสถานการณ์ภายในประเทศท่ี
สงบ การเปิดตวัโครงการท่องเท่ียววิถีไทย และการเติบโตของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีส่วนในการกระตุน้ให้ภาคการ
ท่องเท่ียวของไทยฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาสั้น (กรมการท่องเท่ียว, 2559) 

นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียถือเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทยสูงเป็นอนัดบัตน้ ๆ     
มาโดยตลอด จากผลการส ารวจพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียของศูนยว์ิจยัดา้นตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (2558) พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเลือกเดินทางไปประเทศไทยมากท่ีสุด ซ่ึงทศันคติท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวมาเลเซียมีต่อประเทศไทย ไดแ้ก่ มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ การเดินทางสะดวก ท่ีพกัสบาย สินคา้มีราคาไม่แพง อาหารอร่อย 
และภาษาและการส่ือสารไม่ดี ภาพแรกท่ีนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียมีต่อประเทศไทยคือ ช้อปป้ิง อาหารไทย ทะเลและ
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ชายหาด ความเป็นมิตรของคนไทย วดัและพระเจดียท์างพระพุทธศาสนา สถานบันเทิงยามค ่าคืน และช้าง/การฝึกช้าง 
ตามล าดบั ในส่วนของเมืองท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมามากท่ีสุด ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 
ภูเก็ต หาดใหญ่และเชียงใหม่ ในปี 2557 นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเข้าพกัในท่ีพกัแรมในจังหวดัสงขลาเป็นจ านวน  
782,283 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีมี จ านวน 717,494 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2558) 

จงัหวดัสงขลานบัเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจทางดา้นการท่องเท่ียวของภาคใตแ้ละเป็นท่ีนิยม
ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเพราะมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
แหล่งเท่ียวทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (ส านักงานจังหวดัสงขลา, 2559) 
นอกจากน้ีจงัหวดัสงขลายงัมีสถานบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงอีกมากมายท่ีลว้นเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย
เดินทางมาท่องเท่ียว ทั้งน้ีท่ีผ่านมามีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดัสงขลาในหลากหลายประเด็น แต่
ประเด็นความความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวยงัไม่มีการศึกษาแบบเจาะจงกลุ่มเฉพาะนักท่องเท่ียวชาว
มาเลเซีย ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ของจงัหวดัสงขลา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงัและความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา โดยผลการศึกษาคร้ังน้ีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
สามารถน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปปรับใชใ้นการพฒันาและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวให้สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียในปัจจุบนัใหม้ากท่ีสุด  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดั
สงขลา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว
จงัหวดัสงขลา 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1  ประชากร กลุ่มประชากร คือ นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงจากสถิติ                   
ปี 2559 จ านวนประมาณ 2,300,127 คน  (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) 
 1.2  กลุ่ มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี   ผู ้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)                     
จากนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสงขลา และมีประสบการณ์ต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว
จังหวดัสงขลา โดยการใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ขนาด
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 โดยจากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัคร้ังน้ี ก าหนดใหมี้ขนาดกลุ่มตวัอยา่งไม่
นอ้ยกวา่ 400 ตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามซ่ึงมีทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งประเด็นเน้ือหาออกเป็น              
3  ตอนดงัน้ี 
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ตอนที ่1 : ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย  ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน ลกัษณะค าถามเป็น
แบบเลือกตอบและกรอกขอ้มูลตามจริง   

ตอนที่ 2 : สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา ลกัษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยเลือกตอบ 5  ระดบั ตั้งแต่มากท่ีสุด 
ถึง นอ้ยท่ีสุด มีการให้คะแนนดงัน้ี ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ มากท่ีสุดให้ 5 คะแนน มากให้ 4 คะแนน ปาน
กลางให ้3 คะแนน นอ้ยให ้2 คะแนน และนอ้ยท่ีสุดให ้1 คะแนน 

ตอนที ่3 : สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางใหก้บังานวิจยัฉบบัน้ีต่อไป มีลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  
3. การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามซ่ึงไดม้าจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาตรวจสอบความเหมาะสม  
และตรวจสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยผูป้ระเมินตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  (Content Validity)  ความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ (Wording)  และความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั  เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ข
และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ก่อนน าไปสอบถามในการเก็บขอ้มูลจริง ซ่ึง
การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ดลองใชก้บันักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสงขลา 
จ านวน 30  คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96   
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดั
สงขลา ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย โดยการค านวณค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี  2  ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว จงัหวดั
สงขลา  โดยการค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

น าค่าระดบัความคาดหวงั และค่าระดบัความพึงพอใจมาประมวลผลวิเคราะห์  Important Performance Analysis 
(IPA)  โดยการเปรียบเทียบค่าความแตกต่าง และน าผลคะแนนเฉล่ียของความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน หรือ 4 Quadrant แสดงผลเป็นรูปภาพ 
 Quadrant 1 Quadrant 2 

 Concentrate here Keep up the good work 
 ความคาดหวงัมาก ความคาดหวงัมาก 
 ความพึงพอใจนอ้ย ความพึงพอใจมาก 
                 ความคาดหวงั Quadrant 3 Quadrant 4 
 Low priority Possible overkill 
 ความคาดหวงันอ้ย ความคาดหวงันอ้ย 
 ความพึงพอใจนอ้ย ความพึงพอใจมาก 
 ความพึงพอใจ 

ภาพที ่1 ผลลพัธ์การวเิคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
ทีม่า :  ดดัแปลงจาก Martilla and James  (1977 อา้งใน อรรฆพร ก๊กคา้งพลู และกนกกานต ์แกว้นุช, 2560) 
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ส าหรับการแปลความค่าผลลพัธ์ของความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีได้เปรียบเทียบกันสามารถ อธิบาย
ความหมายทั้ง 4 ลกัษณะ (Quadrants) ไดด้งัน้ี  

Quadrant 1: Concentrate here หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัมากแต่
นกัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจนอ้ย จึงถือเป็นจุดอ่อนต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลาท่ีตอ้งให้ความส าคญั
และหาวธีิการในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

Quadrant 2: Keep up the good work หมายถึง ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัอยูใ่น
ระดบัมากและนกัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัมาก    เช่นกนั จึงถือเป็นจุดแขง็ต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดั
สงขลาท่ีตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัมากต่อไป 

Quadrant 3: Low priority หมายถึง ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัน้อย
และนกัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจระดบันอ้ยเช่นกนั  จึงถือเป็นประเด็นท่ีควรให้ความส าคญัรองลงมา ดงันั้นผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลาตอ้งพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
  Quadrant  4: Possible overkill หมายถึง ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัอยู่ในระดบั
นอ้ยแต่นักท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัมาก จึงถือเป็นความส าเร็จต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลาท่ี
ควรท าการรักษามาตรฐานต่อไป 

ส่วนท่ี  3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ โดยวเิคราะห์สาระส าคญัตามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
5. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎีทางสถิติมาวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล โดยมีตาราง และภาพประกอบ โดย 

1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์และบรรยายขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การวิ เคราะห์ระดับความส าคัญและการปฏิบั ติงาน  Important Performance Analysis (IPA)  โดยการ
เปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจ 

 

ผลและวจิารณ์ผล 

 การศึกษา ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดั
สงขลา คร้ังน้ี ผูว้ิจัยรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีค าตอบครบถว้นสมบูรณ์จ านวนทั้ งส้ิน 400 ชุด เสนอผลการศึกษา
ตามล าดบัดงัน้ี ตอนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย  ตอนท่ี  2  ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา  และตอนท่ี  3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วชาวมาเลเซีย  

จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต้่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  จ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย n=400 
รายละเอียด จ านวน   ร้อยละ 

เพศ -ชาย 280 70.00 
 -หญิง 120 30.00 
อาย ุ -นอ้ยกวา่  25  ปี 160 40.00 
 -25 – 35  ปี 160 40.00 
 -36 – 45  ปี 50 12.50 
 -46 – 55  ปี 30 7.50 
สถานภาพการสมรส -โสด  240 60.00 
 - สมรส 150 37.50 
 - หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 2.50 
ระดบัการศึกษา -ต ่ากวา่ปริญญาตรี 190 47.50 
 -ปริญญาตรี 190 47.50 
 -สูงกวา่ปริญญาตรี 20 5.00 
อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 100 25.00 
 รับราชการ 30 7.50 
 พนกังานเอกชน 110 27.50 
 แม่บา้น 90 22.50 
 ลูกจา้งทัว่ไป 20 5.00 
 คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั 50 12.50 
รายไดต้่อเดือน -ต ่ากวา่ 10,000  บาท 110 27.50 
 -10,001 – 20,000 บาท 80 20.00 
 -20,001 – 30,000 บาท 60 15.00 
 -30,001 – 40,000 บาท 30 7.50 
 -สูงกวา่ 40,001  บาท 120 30.00 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

พบวา่ 
เพศ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 30 ตามล าดบั 
อาย ุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายนุอ้ยกวา่  25 ปี และช่วงอายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อย

ละ 40 รองลงมาช่วงอาย ุ36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 และช่วงอาย ุ46- 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 
สถานภาพการสมรส  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือสมรส คิดเป็นร้อยละ 

37.5 และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ  2.50  ตามล าดบั 
ระดบัการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรีในสดัส่วนท่ีเท่ากนั คิด

เป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  5.00 ตามล าดบั 
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อาชีพ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือนกัเรียน/นกัศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 25.00 แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 22.50 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 12.50 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 7.50 
และลูกจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั  

รายไดต้่อเดือน  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดสู้งกวา่ 40,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาต ่ากว่า 10,000  
บาท คิดเป็นร้อยละ  27.50 ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 15.00 และระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 
ตอนที ่2  ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวมาเลเซียต่อผลติภัณฑ์ทางการท่องเทีย่วจงัหวดัสงขลา   
  จากการศึกษาเก่ียวกับความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction)  การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ท่ีพกั
แรม (Accommodation) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) กิจกรรม (Activity) การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary 
Service)  ผลปรากฏดงัตารางท่ี 2  
ตารางที ่2   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าระดบัความคาดหวงั และค่าระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
     มาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา (n=400) 

 
รายละเอียด 

ระดบัความคาดหวงั ระดบัความพึงพอใจ 
(X )      SD.   แปลผล (X )      SD.   แปล

ผล 
ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction)  3.54 0.72 มาก 3.52 0.66 มาก 
การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 3.57 0.63 มาก 3.67 0.54 มาก 
ท่ีพกัแรม (Accommodation)  3.71 0.63 มาก 3.70 0.63 มาก 
ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity)  3.46 0.67 มาก 3.50 0.60 มาก 
กิจกรรม (Activity)  3.72 0.82 มาก 3.82 0.71 มาก 
การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary 
Service)   

3.60 0.77 มาก 3.57 0.74 มาก 

รวม 3.59 0.58 มาก 3.61 0.51 มาก 
 
 จากตารางท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา พบวา่ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดั
สงขลา ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.59) โดยระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อ
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลาเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นกิจกรรม (Activity) ( X = 3.72) ดา้นพกั
แรม (Accommodation) ( X = 3.71)  ดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) (X = 3.60) ดา้นการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ( X = 3.57) ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction) ( X = 3.54) ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก (Amenity) ( X = 3.46) และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดั
สงขลาในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.61)  โดยระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อ
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลาเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นกิจกรรม (Activity) ( X = 3.82) ดา้นพกั
แรม (Accommodation) ( X = 3.70) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ( X = 3.67) ด้านการบริหารจัดการ
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แหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service)  (X = 3.57) ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction) (X = 3.52) ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก (Amenity) ( X = 3.50)  ตามล าดบั 
 การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัและการปฏิบติังาน Important Performance Analysis (IPA) โดยการเปรียบเทียบค่า
ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดั
สงขลาในแต่ละดา้นอยูภ่ายใน Quadrant ใด แสดงรายละเอียดดงัภาพประกอบท่ี 5  

 สูง                 
    Quadrant 1      Quadrant 2    
 4.0                 
                  
 3.8                 

คว
าม
คา
ดห

วงั
 

           c
e      

3.6          f        
        d

a   b       
3.4                 
                 
3.2                 

                  
 3.0   Quadrant 3      Quadrant 4    
                  
 2.8                 
  2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 สูง 
       ความพงึพอใจ        

ภาพที ่2 แสดงการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อ 
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา ดว้ยเทคนิค IPA 

หมายเหต ุ
a   ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction)  d  ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) 
b   การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)  e   กิจกรรม (Activity) 
c   ท่ีพกัแรม (Accommodation)   f   การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) 
จากภาพท่ี 2 เม่ือน าค่าเฉล่ียขอ้มูลความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์

ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลาโดยรวมมาวเิคราะห์ดว้ย เทคนิค IPA สามารถจ าแนกขอ้มูลออกเป็น 4 Quadrant ดงัน้ี 
Quadrant 1  ไดแ้ก่ การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วาม

คาดหวงัอยู่ในระดบัมากแต่นักท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัน้อย จึงถือเป็นจุดอ่อนต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว
จังหวดัสงขลาท่ีต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน  Quadrant 2 ได้แก่ ท่ีพักแรม 
(Accommodation) และ กิจกรรม (Activity)  แสดงให้ เห็นว่า นักท่องเท่ียวให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากและ
นักท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจระดบัมากเช่นกนั จึงถือเป็นจุดแข็งต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลาท่ีตอ้ง
รักษาคุณภาพให้อยูใ่นระดบัมากต่อไป Quadrant 3 ไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction) และส่ิงอ านวยความสะดวก 
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(Amenity) แสดงให้เห็นวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามคาดหวงัอยูใ่นระดบันอ้ยและนกัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจระดบันอ้ย
เช่นกนั จึงถือเป็นประเด็นท่ีควรให้ความส าคญัรองลงมา ท่ีผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลาตอ้งพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน
ต่อไป Quadrant 4 ไดแ้ก่ การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัอยูใ่น
ระดับน้อยแต่นักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจระดบัมาก จึงถือเป็นความส าเร็จต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดั
สงขลาท่ีควรท าการรักษามาตรฐานต่อไป 
ตอนที ่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดั
สงขลา พบวา่นกัท่องเท่ียวเสนอปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีสามารถรวมรวบไดด้งัน้ี แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ควรเนน้เร่ืองของ
ความปลอดภยั และป้ายเตือนขอ้ควรปฏิบัติตนอย่างชัดเจน มีการพฒันาด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร                     
ผูใ้หบ้ริการ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง   ต่าง ๆ และควรมีการเพ่ิมแสงสวา่ง แสงไฟฟ้าบนทอ้งถนนในเส้นทางการเดินทางยงั
แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเพ่ือเป็นแนวทางใหน้กัท่องเท่ียวปฏิบติัตนไดเ้หมาะสม 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว

จงัหวดัสงขลา สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา 6 

องค์ประกอบไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียว การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกัแรม  ส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรม  การ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุจิตราภรณ์  (2557) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสงขลา พบว่าคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ทศัณา และคณะ 
(2555) ไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวน ้ าตก
ทรายขาว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวน ้ าตก
ทรายขาวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐันรี และสมบติั (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงั
และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ระดบัความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพ้ืนท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพ้ืนท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว
จังหวดัสงขลา โดย Important Performance Analysis (IPA) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวจังหวดัสงขลาท่ีต้องให้
ความส าคญัและหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน คือผลท่ีอยูใ่น Quadrant 1 และ Quadrant 3 ไดแ้ก่ การบริหาร
จดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction) และส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity)  ซ่ึง
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีแนวทางการพฒันาต่อไป ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ สุจิตราภรณ์ (2557) ศึกษาความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของจังหวดัสงขลา และงานวิจัยของสุดาพร (2559) ศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา ซ่ึงพบวา่ 
คะแนนเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวอยูใ่น Quadrant 2 แสดงวา่ ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว
กบัความสามารถของผลิตภณัฑ์มีความสมดุลกัน หมายถึงการเดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังนั้นสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดต้ามท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ  ส าหรับการใหค้วามส าคญัและหาวธีิการในการแกไ้ขปรับปรุง โดย

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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เร่งด่วนดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) จดัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและดึงดูด
ใจนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฐณวฒัน์ และรัชนี (ม.ป.ป.) ศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจังหวดัสุโขทัยและจังหวดั
พิษณุโลก พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความสะดวกในการเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
จากป้ายบอกทาง ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจากป้ายบอกรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียว ความสะอาดของสถานท่ี
ท่องเท่ียว ความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตรงกบัความคาดหวงัท่ีไดต้ั้งเอาไว ้ 

นอกจากน้ีแนวทางการพฒันาดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction) ควรมีการส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ทาง
กายภาพและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญเลิศ  (2548) และบุษบา และสิริวฒันา (2552)  
ทรัพยากรท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจเป็นองคป์ระกอบส าคญั  หรือมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั มีเอกลกัษณ์ตามธรรมชาติเพ่ือ
ดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานท่ีนั้ น ๆ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ป้ายการจราจร สถานท่ีจอดรถ/หอ้ง
สุขา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรรฆพร และกนกกานต ์(2560) ศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ควรพฒันาส่งเสริมทางดา้นความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวก           
ท่ีพกั และแหล่งท่องเท่ียวเท่ียวเป็นล าดบัแรก 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1. หน่วยงานภาครัฐ ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองความ
สะดวกในการติดต่อส่ือสาร เช่น โทรศพัท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และควบคุมดูแลเร่ืองค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวใหมี้ความเหมาะสม  

2. ควรให้ความส าคญัและมุ่งเนน้การพฒันาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจาก
ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวสามารถเลือกคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประสบการณ์การท่องเท่ียวของบุคคลอ่ืนมาเป็นส่วนหน่ึงของ
การตดัสินใจในการเดินทาง ดงันั้นการบอกต่อในลกัษณะปากต่อปากจึงเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึง 
  3. ธุรกิจการท่องเท่ียวภาคเอกชน  สามารถน าผลการศึกษาน้ีมาปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว รวมถึง
การวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายได ้
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
       1. ควรศึกษาเก่ียวกบัแนวโนม้พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมาเลเซียและสิงคโปร์ในการเดินทางท่องเท่ียวซ ้ าในจงัหวดั
สงขลาและจงัหวดัใกลเ้คียง เพ่ือพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ความพร้อมในการรองรับต่อไป 

2. ควรศึกษาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวของจงัหวดัสงขลา เพ่ือดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียไดเ้ขา้มาท่องเท่ียวเพ่ิมยิง่ข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเร่ืองน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2560 จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  และขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน า  อีกทั้งการตรวจสอบ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ขอขอบคุณอาจารยห์ลกัสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวทุกท่านท่ีให้ก าลงัใจ  ค  าแนะน าในการท าวิจยั
คร้ังน้ี 
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ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  งานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชนต์่อการพฒันาคุณภาพคุณลกัษณะของมคัคุเทศกท่ี์
นกัท่องเท่ียวประทบัใจในอนาคตต่อไป 
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การพฒันาอาหารพืน้บ้านของชาวไทยมุสลมิชุมชนบ้านบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ต ารับมาตรฐาน 
Developing Standard Recipe of Traditional Thai Muslim Food at Banbon Community in 

Municipality of Songkhla 
 

 ศิริวลัย ์พฤฒิวลิยั1*  และ ธนาพร ล่องแกว้2  
Siriwan Preuttiwilai1*  and Tanaporn Longkwea2  

 

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ในการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาอาหารพ้ืนบ้านมุสลิมและพฒันาสู่ต ารับมาตรฐาน โดยประเมินการ
ยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญ 10 คนและผูบ้ริโภค 100 คน ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบา้นมุสลิมและวิเคราะห์
ตน้ทุนการผลิต ผลการวิจยัพบว่า การประเมินความพอดีของแกงไก่ห้องต ารับมาตรฐานโดยผูเ้ช่ียวชาญไดค้ะแนนดา้นสี  
ความหอม  รสชาติ  ความขน้ของแกง  ความนุ่มของเน้ือไก่  รสชาติของน ้ าแกงในเน้ือไก่มากกวา่ร้อยละ 90 ในทุกเกณฑก์าร
ประเมิน การทดสอบความชอบของผูบ้ริโภคอยู่ในระดับชอบมาก คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่ห้องต่อ 1 คน
รับประทานใหพ้ลงังาน 472.54 กิโลแคลอรี โปรตีน 19.94 กรัม คาร์โบไฮเดรต 14.37 กรัมและไขมนั 40.09 กรัม ตน้ทุนการ
ผลิตต่อ 1 ต ารับคิดเป็น 198.31 บาท การประเมินความพอดีของไก่ป้ิงเคร่ืองต ารับมาตรฐานโดยผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้ะแนนดา้นสี 
ความหอม ความขน้ของเคร่ือง รสชาติและความนุ่มของเน้ือไก่ มากกว่าร้อยละ 90 ทุกเกณฑ์การประเมิน การทดสอบ
ความชอบของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง คุณค่าทางโภชนาการของไก่ป้ิงเคร่ืองต่อ 1 คนรับประทานให้พลงังาน 
666.4 กิโลแคลอรี โปรตีน 25.53 กรัม คาร์โบไฮเดรต25.63 กรัม และไขมนั 53.85 กรัม ตน้ทุนการผลิตต่อ 1 ต ารับคิดเป็น 
195.13 บาท 

 
ค าส าคญั :  การพฒันา, อาหารพ้ืนบา้น, ต ารับมาตรฐาน   
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study Traditional Thai Muslim recipes and developed to the standard 
recipes. The acceptance was evaluted  by ten recipe experts and one hundred consumers. The nutritional values and the 
production cost were also analyzed. The results indicated that the standard recipes of chicken curry evaluated by the 
recipe experts in colour, ordour, taste, curry ingredients density, tenderness of chicken and curry taste in chicken were 
over 90 % for all categories. The evaluations of the preference by the consumers were at “Much” levels. The nutritional 
value for serve to one person was 472.54 kilocalorie, 19.94 grams of protein, 14.37  grams of carbohydrate and 40.09 
grams of fat. The production cost of each recipe of chicken curry were 195.13 baht. The standard recipe of the grilled 
chicken topped with ingredients evaluated by the recipe experts in colour, ordour, ingredients density, taste, and 
tenderness of chicken  were over 90 % for all categories. The evaluations of the preference by the consumers were at 
“Moderate”  levels. The nutritional value for serve to one person  was 666.4 kilocalorie, 25.53 grams of protein, 25.63  
grams of carbohydrate and 58.85 grams of fat. The production cost of each recipe of the grilled chicken topped with 
ingredients  were 195.13 baht. 
 
Keyword: Development, Traditional food, Standard recipe 
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บทน า 
 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  เป็นท่ีอยูอ่าศยัร่วมกนัของกลุ่มชาวไทยพทุธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทย
เช้ือสายจีนมาเป็นเวลานับร้อยกวา่ปี  ทั้ง 3 กลุ่มต่างมีวฒันธรรมการบริโภคอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง   การติดต่อ
สัมพนัธ์กนัในดา้นการคา้ขายและการแต่งงาน ส่งผลให้มีการรับวฒันธรรมดา้นอาหารของจีนและอิสลามผสมผสานกบั
อาหารไทยพ้ืนบา้น เกิดเป็นอาหารท่ีบ่งบอกเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตนของคนสงขลา มีต ารับอาหารใหม่ ๆ เกิดข้ึนเพ่ือบริโภค
ในชีวิตประจ าวนัหรือบริโภคในงานประเพณีต่าง ๆ   การผสมผสานอาหารระหว่างครัวไทยพ้ืนบา้นกบัครัวจีนฮกเก้ียน 
ไดแ้ก่ หมูห้อง เตา้คัว่ ขนมหวกั ขนมกรอก ขนมตม้ใส่ไส้ การผสมผสานระหวา่งครัวไทยพ้ืนบา้นกบัครัวมุสลิม ไดแ้ก่ กุง้
ผง ขนมบูตู ขนมบอก ส่วนการผสมผสานอาหารระหว่างครัวจีนกบัครัวอิสลาม ไดแ้ก่ แกงไก่ห้อง ไก่ป้ิงเคร่ือง เป็นตน้    
การผสมผสานวฒันธรรมเร่ืองอาหารการกินของชาวสงขลาบ่อยางกับอาหารของชาวจีนและอิสลาม ส่งผลให้อาหาร
พ้ืนบา้นของเมืองสงขลามีรสอ่อน ไม่เผด็จดัแบบอาหารปักษใ์ตท้ัว่ไป  อาหารบางอยา่งมีรสหวานน า อาหารท่ีใส่กะปิจะใส่
ในปริมาณไม่มากนกั ส าหรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นการปรุงอาหาร จะใชว้ตัถุดิบท่ีแตกต่างไปจากภาคอ่ืน ๆ เช่น การใชเ้คร่ืองเทศ
หรือเคร่ืองห้องท่ีชาวจีนในย่านเมืองเก่าสงขลา บ่อยาง (ถนนนครนอก ถนนนครในและถนนนางงาม) คิดข้ึนมาเป็น
ส่วนผสมของเคร่ืองปรุงอาหารมุสลิมในการท าแกงไก่ห้องและไก่ป้ิงเคร่ือง ท าให้ไดอ้าหารท่ีมีความหอมของเคร่ืองห้อง 
และรสหวานน าซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของอาหารพ้ืนบา้นเมืองเก่าสงขลา  (อรทยั และคณะ, 2557)   

จากการสมัภาษณ์นางนรา วไิลสวสัด์ิ อาย ุ80 ปี (สมัภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 2555) ชาวมุสลิมชุมชนบา้นบน  ต าบล
บ่อยาง  ซ่ึงในอดีตเป็นหน่ึงในผูท่ี้ท าแกงไก่หอ้งและไก่ป้ิงเคร่ืองจ าหน่าย ไดค้วามวา่ ในสมยัก่อนอาหารทั้งสองรายการเป็น
อาหารมุสลิมท่ีไดรั้บความนิยมจากชาวบ้านแถบถนนพทัลุง ถนนนราธิวาส ถนนฉวาง รวมทั้ งในย่านเมืองเก่าสงขลา                
บ่อยาง โดยมีผูท้  าขาย 3 ราย (รายแรกเสียชีวิตแลว้ รายท่ีสองคือ นางนรา และรายท่ีสามยงัมีการสืบทอดและจ าหน่ายอยู่ท่ี
ถนนพทัลุง โดยขายเฉพาะวนัอาทิตย)์ อาหารทั้งสองรายการน้ีไม่มีการจดบนัทึกเก่ียวกบัส่วนผสมและวธีิท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ใชว้ิธีการบอกเล่าแบบปากต่อปาก จากสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป   ท าให้อาหารพ้ืนบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของชาวต าบลบ่อยาง  โดยเฉพาะอาหารของชาวไทยมุสลิมก าลงัจะสูญหายไปจากชุมชน  โดยเฉพาะแกงไก่หอ้งและ
ไก่ป้ิงเคร่ือง   ปัจจุบนันางนราไม่ไดท้ าอาหารดงักล่าวจ าหน่ายเน่ืองจากอายมุาก แต่มีความประสงคท่ี์จะรักษาต ารับอาหาร
ของบรรพบุรุษใหค้งอยูต่่อไป  โดยจะเขา้ร่วมโครงการวจิยัในฐานะท่ีปรึกษาและถ่ายทอดเทคนิคการท าพร้อมต ารับอาหาร 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมา  ผูว้ิจยัเห็นว่าการอนุรักษ์อาหารพ้ืนบา้นของชาวไทยมุสลิม ไดแ้ก่   แกงไก่ห้องและไก่ป้ิง
เคร่ือง  ซ่ึงมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และการจดัท าต ารับมาตรฐาน เป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรด าเนินการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
อาหารพ้ืนบา้นดงักล่าวใหค้งอยูสื่บไป   ผลจากการด าเนินโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดและเผยแพร่ใหอ้าหาร
พ้ืนบา้นของชาวไทยมุสลิมท่ีก าลงัจะสูญหาย  ไดก้ลบัมาเป็นอาหารท่ีสามารถหารับประทานไดท้ัว่ไป  และยงัเป็นการสร้าง
งาน  สร้างอาชีพใหก้บัคนในชุมชนอีกดว้ย 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาอาหารพ้ืนบา้นมุสลิมและพฒันาสู่ต ารับมาตรฐาน 
 2. เพ่ือศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบา้นมุสลิม   
 3. เพื่อวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา   เป็นการศึกษาเชิงทดลองในห้องปฏิบติัการเพ่ือศึกษาสูตรมาตรฐานดั้งเดิมของอาหาร
พ้ืนบา้นมุสลิมจ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่  แกงไก่ห้อง  ไก่ป้ิงเคร่ือง  น ามาพฒันาให้เป็นต ารับมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภค  น าต ารับท่ีไดม้าศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและตน้ทุนการผลิต 
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 2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  ในส่วนของชาวไทยมุสลิมชุมชนบา้นบนจะหมายรวมเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณถนนพทัลุง 
ถนนนราธิวาส  ถนนฉวางและถนนก าแพงเพชร เขตเทศบาลนครสงขลา ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  และ
ด าเนินการทดลองอาหารพ้ืนบ้านมุสลิม ณ ห้องปฏิบติัการอาหาร  หลกัสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั    
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
                                           
              

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ไดอ้นุรักษอ์าหารพ้ืนบา้นมุสลิม 
 2. ไดต้  ารับดั้งเดิมของอาหารพ้ืนบา้นมุสลิมจ านวน 2 รายการ และไดต้ ารับมาตรฐานท่ีพฒันาให้เป็นท่ียอมรับ
ของผูบ้ริโภคจ านวน 2 รายการ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิยั 

วตัถุดิบส าหรับแกงไก่ห้องประกอบดว้ย พริกช้ีฟ้าแห้ง เกลือเม็ด กระเทียม หอมแดง กะปิ เน้ือไก่รวมกระดูก หัว
กะทิ หางกะทิ ถัว่ลิสงคัว่(ไม่มีเปลือก) ผงเคร่ืองหอ้ง น ้ าตาลป๊ีบ พริกช้ีฟ้าสด สม้แขก ใบมะกรูด น ้ ามนัพืช น ้ าสะอาด 

วตัถุดิบส าหรับไก่ป้ิงเคร่ืองประกอบดว้ย พริกช้ีฟ้าแห้ง เกลือป่น กระเทียม หอมแดง ผงเคร่ืองห้อง น ้ าตาลแว่น 
สะโพกไก่ มะพร้าวคัว่ ถัว่ลิสงคัว่ (ไม่มีเปลือก) หวักะทิ 

อุปกรณ์ประกอบดว้ยเคร่ืองชัง่ดิจิตอล ยีห่อ้ YAMATO หมอ้ฝาอบลมร้อน (convection oven) ยี่หอ้ HANABISHI 
รุ่น HCO-11A ตูเ้ยน็ ครก-สาก กระทะ-ตะหลิว มีด-เขียง กระชอน-ผา้ขาวบาง หมอ้-ทพัพี อ่างผสม ภาชนะใส่วตัถุดิบ   
ขั้นตอนการวจิยั 

1. ศึกษาอาหารพื้นบ้านมุสลมิและพฒันาสู่ต ารับมาตรฐาน 
 1.1  ศึกษาต ารับอาหารพ้ืนบา้นมุสลิม 
 ท าการศึกษาต ารับอาหารพ้ืนบา้นมุสลิมจ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ แกงไก่ห้องและไก่ป้ิงเคร่ือง โดยการสัมภาษณ์
เจา้ของต ารับ นางนรา วิไลสวสัด์ิ (สมัภาษณ์เก่ียวกบัรายละเอียดเคร่ืองปรุงและวธีิท าอยา่งคร่าว ๆ เม่ือ     2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2556) ด าเนินการทดลองต ารับอาหาร   โดยในการท าแต่ละคร้ังจะใหเ้จา้ของต ารับชิมและวจิารณ์เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขให้
ไดร้สชาติและลกัษณะสมัผสัท่ีคลา้ยกบัต ารับดั้งเดิมมากท่ีสุด   ท าการจดบนัทึกปริมาณวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นน ้ าหนกั (กรัม) 
 1.2  จดัท าต ารับดั้งเดิมและพฒันาต ารับดั้งเดิมให ้เป็นต ารับมาตรฐาน 

ศึกษาต ารับอาหารพ้ืนบา้นมุสลิม 2 รายการ 
 

ต ารับดั้งเดิม 

 ต ารับมาตรฐาน  

ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ วิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต 
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น าสูตรท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขให้มีรสชาติและลกัษณะท่ีคลา้ยกบัต ารับดั้งเดิมมากท่ีสุด   มาทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบประเมินความพอดี (just about right) แบบ 7 ระดบั ใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 10 คน (ประกอบดว้ย
เจา้ของต ารับ และผูท่ี้มีถ่ินก าเนิดยา่นเมืองเก่าและเคยรับประทานอาหารพ้ืนบา้นทั้ง 2 รายการมาแลว้และมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป)  
ในกรณีท่ีคะแนนการยอมรับไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  (ต ่ากวา่ร้อยละ 85) จะปรับปรุงสูตรตามค าแนะน าและทดสอบ
ชิมใหม่ จนกวา่ผลคะแนนการยอมรับทุกปัจจยัจะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   สูตรท่ีไดรั้บการปรับปรุงจะน าไปทดสอบ
การยอมรับการบริโภคของผูบ้ริโภคต่อไป 
 1.3  ทดสอบการยอมรับการบริโภค 

น าต ารับอาหารท่ีผา่นการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญ มาทดสอบการยอมรับการบริโภคโดยใชแ้บบทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัมผสั 9 – point  hedonic  scale  ใช้ผูบ้ริโภคจ านวน 100 คน  น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าปัจจยัท่ีท าการทดสอบ 

2. ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านมุสลมิ 
 น าต ารับอาหารท่ีไดม้าศึกษาคุณค่าทางโภชนาการไดแ้ก่  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนัและพลงังาน  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

3. ศึกษาวเิคราะห์ต้นทุนการผลติ 
 น าต ารับอาหารท่ีไดม้าค านวณตน้ทุนการผลิตต่อ 1 ต ารับของแกงไก่หอ้งและไก่ป้ิงเคร่ือง 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการศึกษาอาหารพื้นบ้านมุสลมิและพฒันาสู่ต ารับมาตรฐาน 

1.1 ผลการศึกษาต ารับอาหารพ้ืนบา้นมุสลิม 
 จากการสัมภาษณ์เจา้ของต ารับ ท าการทดลองต ารับอาหารท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์    ปรับปรุงแกไ้ขให้ไดร้สชาติ
และลกัษณะสมัผสัท่ีคลา้ยกบัต ารับดั้งเดิมมากท่ีสุด   ท าการจดบนัทึกปริมาณวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นน ้ าหนกั (กรัม)  
สูตรแกงไก่ห้อง จากการสัมภาษณ์เจ้าของต ารับ 
ส่วนผสมเคร่ืองแกง  
 พริกช้ีฟ้าแหง้ดอกใหญ่ 5 ดอก 
 กระเทียม 4-5  กลีบ 
 หอมแดงหวัใหญ่ 4  หวั 
 กะปิ ขนาดเท่าหวัน้ิวมือ  
ส่วนผสมแกงไก่ห้อง 
 เน้ือไก่ ½ ตวั 
 มะพร้าวขดู 3  ขีด 
 สม้แขก 5  ช้ิน 
 ถัว่ลิสงคัว่ป่น 1  ชอ้นโตะ๊ 
 ผงเคร่ืองหอ้ง ½ ซอง 
 น ้าตาลป๊ีบ, น ้ าปลา, น ้ ามนัพืช, พริกช้ีฟ้า, ใบมะกรูด ส าหรับตกแตง่ 
วธีิท า  1. น าพริกช้ีฟ้าแหง้ดอกใหญ่แช่น ้าน ามาโขลกพร้อมกบักระเทียม หวัหอมและกะปิ  
            2. คั้นมะพร้าว แยกหวักะทิและหางกะทิ 
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           3. น าเคร่ืองแกงในขอ้ 1 มาผดัในน ้ ามนัท่ีร้อน ใส่ผงเคร่ืองหอ้งลงไป  ผดัจนเคร่ืองแกงมีสีแดง 
           4. ใส่ไก่ลงไปผดั   ใส่หางกะทิ รอจนเดือด  ใส่ส้มแขก  ถัว่ลิสงคัว่ป่น  น ้ าตาลป๊ีบ  น ้ าปลา เค่ียวจนเน้ือไก่สุกจากนั้น
ใส่หวักะทิ  พริกช้ีฟ้าแดงหัน่เฉียง  ใบมะกรูด ชิมรส 

สูตรแกงไก่ห้องต ารับมาตรฐานท่ีไดจ้ากการทดลองและให้เจา้ของต ารับและผูท่ี้เคยรับประทานแกงไก่ห้องมา
ก่อนท าการชิมและวจิารณ์  เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดร้สชาติและลกัษณะท่ีคลา้ยกบัต ารับดั้งเดิมมากท่ีสุด  ไดผ้ลดงัน้ี 
ตารางที ่1  ต ารับมาตรฐานแกงไก่หอ้ง  
        ส่วนผสม                       น า้หนัก(กรัม)                        ร้อยละ         

ส่วนผสมเคร่ืองแกง 
พริกช้ีฟ้าแหง้ตดัขั้วเอาเมด็ออก 8               0.36 
เกลือเมด็ 24               1.07 
กระเทียมปอกเปลือก 14  0.62  
       ส่วนผสม                       น า้หนัก(กรัม)       ร้อยละ         
หอมแดงปอกเปลือก 27        1.20 
กะปิ  22      0.98 
ส่วนผสมแกงไก่ห้อง 
เน้ือไก่ (รวมกระดูก)  700           31.14 
ถัว่ลิสงคัว่ (ไม่มีเปลือก)      23   1.02 
น ้ามนัพืช     24  1.07   
ผงเคร่ืองหอ้ง      9              0.4 
หางกะทิ                                      800             35.59 
สม้แขก   17   0.75 
น ้าสะอาด                                      240            10.68 
น ้าตาลป๊ีบ   95              4.22 
หวักะทิ                                     200               8.90 
ใบมะกรูด     5               0.22 
พริกช้ีฟ้าสดหัน่แฉลบ                      40               1.78 
รวม                                          2,248          100.00 

วิธีท า  1. น าพริกช้ีฟ้าแห้งท่ีตดัขั้วและเอาเม็ดออกมาหั่นหยาบ  แช่น ้ าให้นุ่ม  พกัให้สะเด็ดน ้ า  น ามาโขลกกบัเกลือเม็ดให้
ละเอียด (แบ่งจากเกลือเม็ดท่ีชัง่ไว)้ ตามดว้ยกระเทียมและหอมแดงหั่นหยาบ  โขลกจนละเอียด  ใส่กะปิ  โขลกให้เขา้กนั  
พกัไว ้
         2. ลา้งเน้ือไก่ใหส้ะอาด  หัน่เป็นช้ินขนาด 2 น้ิว 
         3. โขลกถัว่ลิสงคัว่  ค่อนขา้งละเอียด    
         4. ตั้งกระทะใส่น ้ ามนัพืช ใชไ้ฟกลาง ใส่เคร่ืองแกงท่ีโขลกลงผดัใหมี้กล่ินหอม  ใส่ผงเคร่ืองหอ้ง  ผดัใหเ้ขา้กนั  เติมน ้ า
เลก็นอ้ย  พอเดือด  ใส่หางกะทิส่วนแรก  เค่ียวเลก็นอ้ย  ใส่เน้ือไก่ลงไปตามดว้ยสม้แขก  ถัว่ลิสงคัว่ หางกะทิและน ้ าสะอาด   
         5. เม่ือเน้ือไก่สุก ใส่เกลือและน ้ าตาลป๊ีบ ตามดว้ยหวักะทิ ใบมะกรูด  พอเดือด ใส่พริกช้ีฟ้า ปิดไฟ    
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 ลกัษณะท่ีดีของแกงไก่ห้อง จะมีสีแดงอมส้ม  มีกล่ินหอมของผงเคร่ืองห้อง  เน้ือไก่นุ่มและมีความชุ่มฉ ่าของน ้ า
แกงในเน้ือไก่  รสชาติหวานน าเปร้ียว  (นรา, 2557) 
สูตรไก่ป้ิงเคร่ือง  จากการสัมภาษณ์เจ้าของต ารับ 
ส่วนผสม   
พริกช้ีฟ้าดอกใหญ่ 4 ดอก 
กระเทียม  4-5 กลีบ 
หอมแดง   3-4 หวั 
ไก่ (สะโพกติดน่อง) 2 ช้ิน     
น ้าตาลป๊ีบ  1 ขีด 
เกลือป่น  1 ชอ้นชา 
ผงเคร่ืองหอ้ง  ½ ซอง 
ถัว่ลิสงคัว่บดละเอียด, มะพร้าวขดู ไม่ระบุปริมาณ    
วธีิท า 1. น าพริกแหง้ดอกใหญ่แช่น ้ า  น ามาโขลกกบักระเทียมและหวัหอมใหเ้ขา้กนั 
          2. น ามะพร้าวขดูมาคั้นเอาเฉพาะหวักะทิ 
          3. น าหัวกะทิมาผสมกบัเคร่ืองแกงในขอ้  1 ใส่น ้ าตาลป๊ีบ เกลือป่นผสมให้เขา้กนั น ามาผดัในกระทะจนสุก (ใชไ้ฟ
อ่อนๆ)  จนเคร่ืองแกงแหง้  ชิมรสใหห้วานเคม็พอดี 
          4. น าไก่ลงไปผดักบัเคร่ืองแกง  จนไก่สุกดี  จากนั้นใชป้ลายส้อมจ้ิมท่ีเน้ือไก่  เพ่ือให้เคร่ืองซึมเขา้ไปในเน้ือไก่ น า
เคร่ืองแกงส่วนท่ีเหลือมาทาบนช้ินไก่จนหมด ป้ิงไฟอ่อน ๆ จนกระทัง่สุก 
 สูตรไก่ป้ิงเคร่ืองต ารับมาตรฐานท่ีไดจ้ากการทดลองและให้เจา้ของต ารับและผูท่ี้เคยรับประทานไก่ป้ิงเคร่ืองมา
ก่อนท าการชิมและวจิารณ์   เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดร้สชาติและลกัษณะท่ีคลา้ยกบัต ารับดั้งเดิมมากท่ีสุด  ไดผ้ลดงัน้ี 
ตารางที ่2  ต  ารับมาตรฐานไก่ป้ิงเคร่ือง  
        ส่วนผสม                    น า้หนัก (กรัม)         ร้อยละ 

ส่วนผสมเคร่ืองแกง 
พริกช้ีฟ้าแหง้ตดัขั้วเอาเมด็ออก 23 1.61  
เกลือป่น   12    0.84 
กระเทียมปอกเปลือก   30    2.09   
หอมแดงปอกเปลือก   30     2.09 
น ้าตาลแวน่    80    5.59 
ผงเคร่ืองหอ้ง                              9    0.63 
ส่วนผสมไก่ป้ิงเคร่ือง 
มะพร้าวคัว่    45    3.14 
ถัว่ลิสงคัว่ (ไม่มีเปลือก)  53    3.70 
สะโพกไก่      700 48.88   
หวักะทิ   450 31.43 
รวม   1,432       100.00                       
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วิธีท า 1. น าพริกช้ีฟ้าแห้งท่ีตดัขั้วและเอาเม็ดออก  มาหั่นหยาบ  แช่น ้ าให้นุ่ม  พกัให้สะเด็ดน ้ า  น ามาโขลกกบัเกลือให้
ละเอียด ตามดว้ยกระเทียมและหอมแดงหัน่หยาบ น ้ าตาลแวน่ ผงเคร่ืองหอ้ง โขลกจนเขา้กนั   
           2. โขลกมะพร้าวคัว่  ค่อนขา้งละเอียด  และโขลกถัว่ลิสงคัว่  พอหยาบ  
           3. น าสะโพกไก่มาลอกเอาหนงัออก ใชมี้ดปลายแหลมจ้ิมใหท้ัว่ช้ินไก่   
           4. น าเคร่ืองแกงท่ีไดผ้สมกบัหัวกะทิ   ถัว่ลิสงคัว่และมะพร้าวคัว่ท่ีโขลกแลว้  ใส่ไก่ลงไป  เคลา้ให้เขา้กนั  หมกัไว้
คา้งคืน      
 5.  น าไก่ท่ีหมกั  ผดัในกระทะพร้อมเคร่ือง ใชไ้ฟอ่อน ผดัใหพ้อแหง้เลก็นอ้ย ใชเ้วลา 10 นาที     
 6. น าไก่มาป้ิง   โดยทาเคร่ืองท่ีผดัให้ทัว่ผิวไก่พอประมาณ  ป้ิงท่ีอุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส นาน 10 นาทีจากนั้น
น าช้ินไก่ท่ีป้ิงมาคลุกกบัเคร่ืองท่ีเหลือในกระทะ น ามาป้ิงอีก 10 นาที  ท าซ ้ าขั้นตอนเดิมอีก  4 คร้ังๆละ 10 นาที (รวมใชเ้วลา
ป้ิง 60 นาที)  จากนั้นป้ิงเพ่ิมอีก 15 นาที โดยไม่ตอ้งคลุกเคร่ือง   
 7. น าเคร่ืองท่ีเหลือจากการป้ิงมาผดัต่อดว้ยไฟอ่อน  จนกระทัง่แหง้  แตกมนัเลก็นอ้ย  เวลาจดัเสิร์ฟใหน้ าเคร่ืองท่ีผดั
มาทาบนช้ินไก่อีกคร้ัง  ปริมาณตามชอบ 
หมายเหตุ  ลกัษณะท่ีดีของไก่ป้ิงเคร่ืองควรมีรสหวานน าและเน้ือไก่จะตอ้งแหง้ (นรา, 2557) 
 1.2  ผลการจดัท าต ารับดั้งเดิมและพฒันาต ารับดั้งเดิมใหไ้ดเ้ป็นต ารับมาตรฐาน 
 จากการน าแกงไก่ห้องและไก่ป้ิงเคร่ืองมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบประเมินความพอดี 
ใชผู้ท้ดสอบชิม ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 คน   ไดผ้ลการทดสอบดงัแสดงในตารางท่ี 3 และ 4  
ตารางที ่3 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัของแกงไก่หอ้งโดยใชแ้บบประเมินความพอดี  

ผลการทดสอบ 
ปัจจยัท่ีทดสอบ 

สีของแกง ความหอม
ของแกง 

รสชาติของ 
น ้าแกง 

ความขน้ 
ของแกง 

ความนุ่ม 
ของเน้ือไก่ 

รสชาติของ 
น ้าแกงในเน้ือไก่ 

คะแนนเฉล่ีย -0.007 -0.08 -0.347 -0.46 +0.027 -0.573 
คะแนนร้อยละ 99.90 98.86 95.04 93.43 99.61 91.81 

 จากตารางท่ี 3  แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีทดสอบแกงไก่ห้อง ไดแ้ก่  สีและความหอมของแกงรสชาติของน ้ าแกง 
ความขน้ของแกง ความนุ่มของเน้ือไก่และรสชาติของน ้ าแกงในเน้ือไก่  ได้รับคะแนนเฉล่ียเท่ากบั-0.007,-0.08,-0.347,-
0.46,+0.027 และ -0.573 ตามล าดบั มีระดบัคะแนนร้อยละความพอดีเท่ากับ 99.90, 98.86, 95.04, 93.43, 99.61และ91.81 
ตามล าดบั  ซ่ึงคะแนนร้อยละความพอดีของทุกปัจจยัท่ีไดจ้ากการทดสอบอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได ้  (ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 85)  
ดงันั้นสูตรของแกงไก่หอ้งสูตรน้ีจึงไดรั้บการยอมรับวา่มีรสชาติและลกัษณะท่ีคลา้ยกบัต ารับดั้งเดิมมากท่ีสุด  จากนั้นจะน า
สูตรน้ีไปทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคในขั้นตอนต่อไป 
ตารางที ่4 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัของไก่ป้ิงเคร่ืองโดยใชแ้บบประเมินความพอดี  

ผลการทดสอบ 
ปัจจยัท่ีทดสอบ 

สีของไก่ป้ิงเคร่ือง    ความหอม     
    ของเคร่ือง 

 ความขน้ 
    ของเคร่ือง 

   รสชาติของ 
   ไก่ป้ิงเคร่ือง 

       ความนุ่ม 
     ของเน้ือไก่ 

คะแนนเฉล่ีย +0.146 +0.418 +0.109 -0.500 -0.009 
คะแนนร้อยละ 97.91 94.03 98.44 92.86 99.87 

 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัท่ีทดสอบไก่ป้ิงเคร่ือง ไดแ้ก่ สีของไก่ป้ิงเคร่ือง ความหอมและความขน้ของ
เคร่ือง รสชาติของไก่ป้ิงเคร่ืองและความนุ่มของเน้ือไก่  ไดรั้บคะแนนเฉล่ียเท่ากบั +0.146,+0.418,+0.109,-0.500 และ-0.009 
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ตามล าดบั  มีระดบัคะแนนร้อยละความพอดีเท่ากับ 97.91, 94.03, 98.44, 92.86และ 99.87 ตามล าดบั  ซ่ึงคะแนนร้อยละ
ความพอดีของทุกปัจจยัท่ีไดจ้ากการทดสอบอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได ้(ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 85)   ดงันั้นสูตรของไก่ป้ิงเคร่ือง
สูตรน้ีจึงได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติและลกัษณะท่ีคลา้ยกบัต ารับดั้งเดิมมากท่ีสุด  จากนั้นจะน าสูตรน้ีไปทดสอบการ
ยอมรับของผูบ้ริโภคในขั้นตอนต่อไป 
 1.3  ผลทดสอบการยอมรับการบริโภค 

น าต ารับอาหารท่ีผ่านการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญโดยใชแ้บบประเมินความพอดีและไดค้ะแนนเป็นไปตามเกณฑท่ี์
ก าหนด  มาทดสอบการยอมรับการบริโภคโดยใชแ้บบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั 9 – point hedonic scale  ใช้
ผูบ้ริโภคจ านวน 100 คน  น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทุกค่าปัจจยัท่ีท าการทดสอบ  
ไดผ้ลวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 5 และ 6 ตามล าดบั 
ตารางที ่5 ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสัของผูบ้ริโภคต่อแกงไก่หอ้ง 

ช่ืออาหาร   
 รายละเอียดลกัษณะของอาหาร 

สีของแกง 
ความหอม
ของแกง 

รสชาติของ
น ้ าแกง 

ความขน้
ของแกง 

ความนุ่ม
ของเน้ือไก่ 

รสชาติของแกง
ในเน้ือไก่ 

ความชอบ   
     รวม 

แกงไก่หอ้ง 8.00+0.70 8.29+0.66 7.98+0.67 8.09+0.65 8.22+0.73 8.04+0.70 8.27+0.57 
 จากการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั 9 – point  hedonic scale  ของแกงไก่ห้อง 
(ตารางท่ี 5)  พบวา่ สีและความหอมของแกง รสชาติของน ้ าแกง  ความขน้ของแกง  ความนุ่มของเน้ือไก่  รสชาติของแกงใน
เน้ือไก่และความชอบรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  8.00, 8.29, 7.98, 8.09, 8.22, 8.04 และ 8.27 ตามล าดบั  ซ่ึงคะแนนความชอบ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแกงไก่ห้องในปัจจัยสีและความหอมของแกง รสชาติของแกงในเน้ือไก่ ความนุ่มของเน้ือไก่และ
ความชอบรวม  ไดค้ะแนนความชอบอยูใ่นเกณฑช์อบมาก  
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัแกงไก่ห้อง  ผูบ้ริโภคให้ความเห็นตรงกนัวา่ สีของน ้ าแกงมีสีแดงอมส้ม  ซ่ึง
เป็นสีเฉพาะตวัของพริกช้ีฟ้าแห้งท่ีเลือกใช้คือพนัธ์ุบางช้างท่ีมีขนาดเม็ดใหญ่ เน้ือมาก ไส้น้อย เม่ือท าให้แห้งด้วยการ
รมควนั จะมีสีแดงเขม้และกล่ินหอมเฉพาะตวั    เม่ือต าเป็นเคร่ืองแกงจะใหสี้แดงสวย  (นิรนาม, 2556 ข.) นอกจากน้ีแกงไก่
หอ้งยงัมีกล่ินหอมเคร่ืองหอ้ง  ซ่ึงท าใหแ้กงมีกล่ินเฉพาะตวั (อรทยั และคณะ, 2557)  เน้ือไก่ท่ีใชจ้ะเลือกส่วนท่ีมีติดหนงัติด
กระดูกโดยใชท้ั้งส่วนอก น่องและสะโพก  ท าให้ไดเ้น้ือไก่ท่ีมีทั้ งความนุ่ม ความเหนียวและหอม   และจากการแกงเสร็จ
แลว้ท้ิงคา้งคืนไว ้1 คืน น ้ าแกงจะซึมเขา้ไปในเน้ือไก่มากข้ึนและมีความชุ่มฉ ่าของน ้ าแกงในเน้ือไก่  เน่ืองจากเน้ือไก่จะดูด
ซบัเคร่ืองปรุงรสเขา้ไปชุ่มอยูใ่นเน้ือไดดี้  เม่ือกินจะไดร้สชาติจากเน้ือไก่เขม้ขน้กวา่เน้ือสัตวช์นิดอ่ืน ๆ (นิรนาม, 2539 ก.)  
การแกงแลว้เก็บไวเ้ป็นเวลา 1 คืนก่อนน ามาอุ่นรับประทานในวนัถดัไป เป็นหลกัการเดียวกบัการท าแกงมสัมัน่ ท่ีมกัจะนิยม
ท าท้ิงคา้งคืน เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ แลว้น ามาอุ่นอีกคร้ังก่อนรับประทานเพ่ือเพ่ิมรสชาติความอร่อย (นิรนาม, 2556 ค.)  ส าหรับ
ปัจจยัรสชาติของน ้ าแกง ไดค้ะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลางค่อนขา้งไปทางชอบมาก  ซ่ึงความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคในปัจจยัน้ีมีความหลากหลาย  แต่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่ รสชาติเปร้ียวและหวานพอเหมาะแลว้  ในขณะท่ีบาง
คนให้ความเห็นวา่ เปร้ียวเกินไปและควรจะหวานกวา่น้ี เพราะน าไปเปรียบเทียบกบัแกงมสัมัน่ ซ่ึงเป็นแกงท่ีคนไทยส่วน
ใหญ่คุน้เคยและนิยมรับประทาน  ลกัษณะท่ีโดดเด่นของแกงมสัมัน่ คือ การเค่ียวเน้ือสัตวก์ับหางกะทิจนสุกน่ิม  ใส่น ้ า
มะขามเปียกเพ่ือให้เปร้ียว แต่จะไม่มากจนเกินรสหวาน  เน่ืองจากแกงมสัมัน่จะออกรสหวานน า   (ทีมวจิยัโครงการศึกษา
และรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต,้ 2550)  จึงท าให้ไดค้ะแนนความชอบในปัจจยัรสชาติของน ้ าแกงแตกต่างกนัไป
ข้ึนอยูก่บัความชอบของผูบ้ริโภคแต่ละคน  
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ตารางที ่6  ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสัของผูบ้ริโภคต่อไก่ป้ิงเคร่ือง 

ช่ืออาหาร 
รายละเอียดลกัษณะของอาหาร 

สีของ 
ไก่ป้ิงเคร่ือง 

ความหอม 
ของเคร่ือง 

ความขน้ 
ของเคร่ือง 

รสชาติของ 
ไก่ป้ิงเคร่ือง 

ความนุ่มของ 
เน้ือไก่ 

ความชอบ
รวม 

 ไก่ป้ิงเคร่ือง 7.73+0.89 7.94+0.90 7.82+0.97 7.56+0.84 7.70+0.89 7.83+0.66 
 ส าหรับผลการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั 9 – point  hedonic  scale  ของไก่ป้ิง
เคร่ือง (ตารางท่ี 6) พบวา่ สีของไก่ป้ิงเคร่ือง  ความหอมและความขน้ของเคร่ือง  รสชาติของไก่ป้ิงเคร่ือง  ความนุ่มของเน้ือ
ไก่  และความชอบรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.73, 7.94, 7.82, 7.56, 7.70 และ 7.83 ตามล าดบั  ซ่ึงคะแนนความชอบของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อทุกปัจจยัท่ีท าการทดสอบอยูใ่นช่วงความชอบปานกลาง   
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัไก่ป้ิงเคร่ือง พบวา่ ผูบ้ริโภคบางคนน าไก่ป้ิงเคร่ืองไปเปรียบเทียบกบัอาหาร
ประเภทไก่ป้ิงท่ีคุน้เคย เช่น ไก่ฆอและ ซ่ึงเป็นอาหารท่ีชาวมุสลิมแถบชายแดนภาคใตนิ้ยมรับประทาน   วิธีท าไก่ฆอและ  
จะน าเอาเน้ือไก่มาคลุกเคลา้กบัเคร่ืองแกง กะทิและเคร่ืองปรุงรส  หมกัไวป้ระมาณ 45 นาทีถึง 1 ชัว่โมง  น ามาเสียบไมแ้ละ
ย่างบนไฟอ่อน ๆ พลิกกลบัไปกลบัมาจนสุก  ความแตกต่างระหว่างไก่ฆอและ และไก่ป้ิงเคร่ืองจะอยู่ท่ีส่วนผสมของ
วตัถุดิบท่ีใชท้ าเคร่ืองแกงและส่วนผสมของวตัถุดิบท่ีใชห้มกัไก่  โดยท่ีไก่ฆอและจะมีขม้ิน ลูกผกัชี ยีห่ร่า อบเชยและกะปิ
เพ่ิมเขา้ไปในส่วนผสมของเคร่ืองแกง   ท าใหร้สชาติของเคร่ืองแกงเขม้ขน้กวา่ของไก่ป้ิงเคร่ือง  (ทีมวจิยัโครงการศึกษาและ
รวบรวมความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต,้ 2550)   ในขณะท่ีไก่ป้ิงเคร่ืองมีมะพร้าวคัว่และถัว่ลิสงคัว่โขลกใส่ลงไปในส่วนผสมท่ี
ใชห้มกัดว้ย  ท าใหเ้พ่ิมความหวานมนัมากข้ึนเม่ือเทียบกบัไก่ฆอและ นอกจากน้ีสีของไก่ป้ิงเคร่ืองก็แตกต่างจากสีของไก่ฆอ
และซ่ึงเป็นสีเหลืองเขม้ของขม้ิน     เม่ือให้ผูบ้ริโภคชิมอาหารท่ีมีรสชาติและหนา้ตาไม่เหมือนอาหารท่ีเคยรับประทาน   ท า
ให้คะแนนการยอมรับลดลง  โดยผูบ้ริโภคบางคนไดใ้ห้ความคิดเห็นในเร่ืองของสีวา่ สีคล ้าไม่สวย  อยากให้เป็นสีเหลือง
หรือสีท่ีอ่อนกวา่น้ี   ในขณะท่ีผูบ้ริโภคบางคนให้ความเห็นวา่ ไก่ป้ิงเคร่ืองมีรสหวานเกินไปและค่อนขา้งเล่ียน ควรมีการ
เพ่ิมเคร่ืองเคียง เช่น แตงกวาดอง  หรือผกัสดประกอบดว้ย       
 จากการทดสอบชิมโดยผูเ้ช่ียวชาญและการทดสอบการยอมรับโดยผูบ้ริโภคจะให้การยอมรับไก่ป้ิงเคร่ืองต่างกนั  
ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญให้คะแนนการยอมรับโดยพิจารณาจากคุณลกัษณะท่ีถูกตอ้งของไก่ป้ิงเคร่ือง    คือมีรสหวานน าและมีความ
มนัของหัวกะทิ   ถัว่ลิสงคัว่และมะพร้าวคัว่ท่ีใส่ลงไป    มีสีแดงเขม้ค่อนขา้งคล ้ า   เน่ืองจากส่วนผสมของเคร่ืองแกงมีผง
เคร่ืองหอ้งซ่ึงมีสีน ้ าตาลเขม้  เวลาเสิร์ฟ  จะมีการทาเคร่ืองบริเวณส่วนหนา้ของช้ินไก่ท่ีป้ิงเพ่ิมเติม  ท าให้มีรสหวานมนัจาก
เคร่ืองท่ีทาเพ่ิมข้ึน (อรทยั, 2557)  ผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีไม่คุน้เคยอาจไม่ยอมรับและตอ้งการใหมี้เคร่ืองเคียงท่ีมีรสชาติเปร้ียว 
เช่น อาจาดหรือเป็นผกัสด เช่น แตงกวา กะหล ่าปลีรับประทานเสริม  แบบเดียวกบัท่ีรับประทานสะเตะ๊ 
2. ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านมุสลมิ 
 จากการน าสูตรแกงไก่ห้องและไก่ป้ิงเคร่ืองท่ีไดรั้บการปรับปรุงและผ่านการทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผสั  มาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการได้แก่  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และพลงังาน  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
Nutrisurvey 2007 ปรากฏผลดงัตารางท่ี  7 และ 8 
ตารางที ่7  คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่หอ้งต่อ 1 ต ารับ 

จ านวนคนต่อ 1 ต ารับ พลงังาน (Kcal) โปรตนี (กรัม) คาร์โบไฮเดรต(กรัม) ไขมนั(กรัม) 
10 คนรับประทาน 
1 คนรับประทาน 

ร้อยละ  

4,725.4 
472.54 

 

199.4 
19.94 
16.88 

143.7 
14.37 
12.16 

400.9 
40.09 
76.36 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  73 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10       “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ตารางที ่8  คุณค่าทางโภชนาการของไก่ป้ิงเคร่ืองต่อ 1 ต ารับ 
จ านวนคนต่อ 1 ต ารับ พลงังาน (Kcal) โปรตนี (กรัม) คาร์โบไฮเดรต(กรัม) ไขมนั(กรัม) 

6 คนรับประทาน 
1 คนรับประทาน 

ร้อยละ  

3,998.4 
666.4 

153.2 
25.53 
15.33 

153.8 
25.63 
15.39 

323.1 
53.85 
72.73 

 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า 1 ต  ารับของแกงไก่ห้องให้สารอาหารและพลงังานต่อ 1 คน  ดงัน้ี  พลงังาน  472.54 กิโล
แคลอรี  โปรตีน 19.94 กรัม คาร์โบไฮเดรต 14.37 กรัมและไขมนั 40.09 กรัม     โดยไดรั้บพลงังานจากไขมนัสูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ 76.36 รองลงมาคือโปรตีนร้อยละ16.88  และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 12.16 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาจากวตัถุดิบท่ีใช้
พบวา่ มีวตัถุดิบท่ีใหป้ริมาณไขมนัสูงประกอบดว้ย กะทิ ถัว่ลิสงคัว่ และน ้ ามนัพืช จึงท าใหไ้ดรั้บพลงังานจากไขมนัสูงสุด 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า   1 ต ารับของไก่ป้ิงเคร่ืองให้สารอาหารและพลงังานต่อ 1 คนดงัน้ี   พลงังาน 666.4 กิโล
แคลอรี  โปรตีน  25.53 กรัม  คาร์โบไฮเดรต  25.63 กรัมและไขมนั   53.85  กรัม  โดยไดรั้บพลงังานจากไขมนัสูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ72.73 ไดพ้ลงังานจากคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 15.39และพลงังานจากโปรตีน  ร้อยละ 15.33 ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
จากวตัถุดิบท่ีใชท้ า พบวา่ มีวตัถุดิบท่ีให้ปริมาณไขมนัสูงประกอบดว้ยกะทิ  ถัว่ลิสงคัว่และมะพร้าวคัว่รวมทั้งสะโพกไก่ก็
ใหไ้ขมนัในปริมาณสูงเช่นกนั  ท าใหไ้ดรั้บพลงังานจากไขมนัสูงสุด 
3. ผลการศึกษาวเิคราะห์ต้นทุนการผลติ 
 การวิเคราะห์ตน้ทุนของแกงไก่ห้องและไก่ป้ิงเคร่ืองใชแ้นวทางขอ้มูลของกระทรวงอุตสาหกรรม   รวบรวมโดย
ศูนยว์ิจยักสิกรไทย   ซ่ึงท าการแบ่งสดัส่วนทุนทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วน  คิดเป็นค่าวตัถุดิบร้อยละ 68.6  ค่าแรงงานร้อยละ 
5.6 ค่าใชจ่้ายพลงังานร้อยละ 12.1 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรร้อยละ 4.5  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ     ร้อยละ 9.2  ในการค านวณตน้ทุน
การผลิตของแกงไก่หอ้งและไก่ป้ิงเคร่ือง  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 9   
ตารางที ่9  ตน้ทุนการผลิตแกงไก่หอ้งและไก่ป้ิงเคร่ือง    

รายการ ราคาต้นทุนแกงไก่ห้อง(บาท) ราคาต้นทุนไก่ป้ิงเคร่ือง(บาท) 
ค่าวตัถุดิบ 136.04 133.86 
ค่าแรงงาน 11.11 10.93 
ค่าใชจ่้ายพลงังาน 24.00 23.61 
ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร 8.92 8.78 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 18.24 17.95 
ตน้ทุนการผลิตต่อ 1 ต ารับ 198.31 195.13 
ตน้ทุนการผลิตต่อ1คนรับประทาน 19.38 32.52   
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สรุปผล 
 การพฒันาอาหารพ้ืนบา้นของชาวไทยมุสลิม  ชุมชนบา้นบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ต ารับมาตรฐาน   จาก
การศึกษาพบวา่ แกงไก่ห้อง ต ารับมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญโดยใชก้ารทดสอบการประเมินความพอดี 
จากปัจจยัคุณภาพดา้นสีและความหอมของแกง รสชาติของน ้ าแกง  ความขน้ของแกง  ความนุ่มของเน้ือไก่และรสชาติของ
น ้ าแกงในเน้ือไก่  ผลคะแนนทุกปัจจยัอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได ้(สูงกว่าร้อยละ 90)  และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคใน
ระดบัชอบมากทุกเกณฑ์การประเมิน  ลกัษณะของแกงไก่ห้องต ารับมาตรฐานจะมีสีแดงอมส้ม  มีกล่ินหอมของผงเคร่ือง
หอ้ง  เน้ือไก่นุ่มและมีความชุ่มฉ ่าของน ้ าแกงในเน้ือไก่  รสชาติหวานน าเปร้ียว 
 ไก่ป้ิงเคร่ืองต ารับมาตรฐานท่ีผา่นการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญโดยใชก้ารทดสอบการประเมินความพอดี  จากปัจจยั
คุณภาพด้านสีของไก่ป้ิงเคร่ือง  ความหอมและความขน้ของเคร่ือง  รสชาติของไก่ป้ิงเคร่ืองและความนุ่มของเน้ือไก่                
ผลคะแนนทุกปัจจยัอยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้(สูงกวา่ร้อยละ 90)     และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคในระดบัชอบปานกลาง
ทุกเกณฑก์ารประเมิน   ลกัษณะของไก่ป้ิงเคร่ืองต ารับมาตรฐาน เน้ือไก่จะแห้ง มีสีแดงเขม้ค่อนขา้งคล ้าเป็นผลมาจากสีของ
ผงเคร่ืองหอ้ง  รสออกหวานและมีความมนัของกะทิและถัว่ลิสงคัว่ ซ่ึงผูบ้ริโภคบางส่วนใหค้วามเห็นวา่ ค่อนขา้งหวานและ
เล่ียนเกินไป 
 คุณค่าทางโภชนาการของแกงไก่ห้อง   ให้พลงังานจากไขมนัคิดเป็นร้อยละ 76.36 รองลงมาคือโปรตีนร้อยละ 
16.88 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 12.16 ตามล าดับ    ส าหรับไก่ป้ิงเคร่ืองให้พลังงานจากไขมันคิดเป็นร้อยละ 72.73  
รองลงมาคือคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 15.39 และโปรตีนร้อยละ 15.33 ตามล าดบั 
 การค านวณตน้ทุนการผลิตของแกงไก่ห้อง  คิดจากค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายพลงังาน ค่าเส่ือมราคาของ
เคร่ืองจกัรและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ มีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 198.31 บาทต่อต ารับ  ส าหรับไก่ป้ิงเคร่ือง  ตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 
195.13 บาทต่อต ารับ 
 จากการพฒันาอาหารพ้ืนบ้านจ านวน 2 รายการประกอบด้วย แกงไก่ห้องและไก่ป้ิงเคร่ืองสู่ต ารับมาตรฐาน            
องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัสามารถท่ีจะน าไปใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการพฒันากระบวนการผลิตให้เป็นระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป  เพ่ือให้คุณภาพของอาหารเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล เช่น              
การผลิตแกงไก่ห้องบรรจุกระป๋อง หรือไก่ป้ิงเคร่ืองแช่แข็ง/สุญญากาศ  ส าหรับส่งจ าหน่ายให้แก่ประเทศท่ีนับถือศาสนา
มุสลิม  
 

กติติกรรมประกาศ 
 การวิจยั เร่ืองการพฒันาอาหารพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิม  ชุมชนบ้านบนในเขตเทศบาลนครสงขลาสู่ต ารับ
มาตรฐานได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณรายได้จากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  การ
สนบัสนุนจากหลกัสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาคหกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยัในการใชห้้องปฏิบติัการอาหารตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท าการวิจยั  การให้ต ารับอาหารและให้
ค  าปรึกษาในการทดลองต ารับอาหารจากนางนรา วิไลสวสัด์ิ ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รทยั  สัตยสัณห์สกุลและอาจารยส์ าราญ 
ศรีพจนารถ  ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการวจิยั  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีช่วยให้การวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการน าเทีย่วแบบเหมาจ่ายจากบริษัทน าเที่ยว 
ในเขตอ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาของนักท่องเทีย่วชาวมาเลเซีย 

Factors effecting decision of Malaysia tourists in choosing package tour from travel agency in 
Haddyai District, Songkhla Province 

 
ประภาพรรณ แกว้สิยา1* กลุดารา  เพียรเจริญ1  และ อุไรวรรณ  สุภานิตย์1 

Praphaphan Kaewsiya1*  Kuldara Peanjaroen1  and Uraiwon Supanit1   
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจาก
บริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัท่องเท่ียวชาว
มาเลเซียท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา  จ านวน  400  คน  เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดบั  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ตามขอบเขตดา้นเน้ือหา  
เสนอผลการศึกษาดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  น าเสนอในรูปแบบตาราง พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียมีระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเท่ียวคร้ังละ 1-2  วนั  โดยเดินทางกับครอบครัว/ญาติ  และเลือกจองผ่านบริษทัน าเท่ียว  ส าหรับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายล าดบัแรกเป็นปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  รองลงมาเป็นปัจจยั
เก่ียวกับราคาและปัจจยัเก่ียวกับการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีบริษทัน าเท่ียวมีรายการน าเท่ียวให้เลือก
หลากหลาย  เหมาะสมกบัระยะเวลาในการเดินทาง  และการจดัราคาพิเศษหรือการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล/เทศกาล
จดัเป็นจุดดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 
 
ค าส าคญั : ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล, น าเท่ียวแบบเหมาจ่าย, บริษทัน าเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 
1 Department of Hotel and Tourism, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Bo Yang , Muang, Songkhla 
90000, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kaewsiya2006@hotmail.com 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed at studying factors affecting decisions of Malaysian tourists on selecting package tour 
service in Haddyai district, Songkhla province. The samples were 400 Malaysian tourists travelling in Haddyai district.  
Data were generated by means of a five-rating-scale questionnaire and analyzed according to the content. The results 
were presented by descriptive analysis and tables.  The findings revealed that Malaysian tourists had 1–2 days to travel 
with family/relatives and booked the trips through the agencies. There were three factors affecting the decisions on 
selecting package tour of the tourists.  First was related to the product, followed by price and market promotion. In 
particular, the offered variety of tour programs with suitable period of traveling and price promotion or sale promotion in 
seasons or festivals were the most attraction for tourist decisions. 
 
Keyword: Factors effecting,  Package Tour, Travel Agent 
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บทน า 
ปัจจุบันการท่องเท่ียวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีการเติบโตเร็วท่ีสุด เน่ืองจากการ

ท่องเท่ียวเป็นการสร้างประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได ้ อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีภูมิประเทศ
สวยงาม  มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินส่งผลให้ธุรกิจการท่องเท่ียวเติบโตอย่างย ัง่ยืน และอีก
เหตุผลหลักท่ีผลักดันให้การท่องเท่ียวของประเทศพฒันาข้ึนก็คือธุรกิจน าเท่ียว ซ่ึงมีบทบาทท าให้นักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศสามารถมองเห็นประเทศไทยในมุมมองท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นธุรกิจน าเท่ียวจึงเป็นตน้ก าเนิดธุรกิจต่าง ๆ ท่ีมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ แต่ส่ิงท่ีเห็นในอนาคตคือธุรกิจน าเท่ียวจะมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  
 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาเป็นอ าเภอหน่ึงในภาคใตท่ี้มีศกัยภาพในดา้นการท่องเท่ียว อีกทั้ งมีพรหมแดน
ใกลเ้คียงติดกบัประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดัสงขลา  เป็นศูนยก์ลางการคา้และการ
ท่องเท่ียวของภาคใตต้อนล่าง ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว  และมีสีสันบรรยากาศของ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัท่องเท่ียว
จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  ส่งผลให้จังหวดัสงขลามีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาถึง 
1,582,916  คน ในปี พ.ศ. 2556  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) ทั้งน้ีโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 
2556  มีนกัท่องเท่ียวจากมาเลเซียเขา้มาท่องเท่ียวในไทยจ านวน 839,129 คน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ. 2555 ร้อย
ละ 6.13  และเป็นอนัดบั 2 รองจากจีน จะเห็นไดว้า่ ชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวในไทยเพ่ิมมากข้ึนในช่วงวนัหยดุ
ติดต่อกันของมาเลเซีย เช่น เทศกาลตรุษจีน ช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ รวมทั้ งเขา้ร่วมเทศกาลส าคญัของประเทศไทย เช่น 
เทศกาลสงกรานต ์เทศกาลลอยกระทง นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเดินทางเขา้ประเทศไทยผ่านทางด่านอ าเภอสะเดา ซ่ึงเป็น
ด่านหลกัจ านวนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัด่านทางบกอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ เน่ืองจากโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งท่ี
เช่ือมโยงเขา้ด้วยกันเป็นอย่างดีและมีความสะดวกสบาย (http://www.uasean.com/travel/2263) และนอกจากน้ียงัพบว่า
ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวเกิดจากการซ้ือผลิตภณัฑต์่าง ๆ  เช่น ของท่ีระลึก  หรือค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการรับประทานอาหาร 
การใช้บริการสถานบันเทิง และค่าใช้จ่ายในการพกัแรม ซ่ึงจังหวดัสงขลาเองก็มีนโยบายมุ่งเน้นความส าคญัด้านการ
ท่องเท่ียวท าให้จงัหวดัมีการพฒันาศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท 
แหล่งซ้ือสินคา้จ านวนมาก บริการรถเช่า หรือแมแ้ต่ท่ีพกัจ านวนมาก 
 

 
ภาพที ่1 แสดงสถิติการเดินทางเขา้ประเทศไทยของชาวมาเลเซีย 

ทีม่า: รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาตลาดท่องเท่ียวกลุ่มประเทศอาเซียน: ประเทศมาเลเซีย 
  ขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน า
เท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย เพ่ือน าเสนอเป็น

http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
http://www.uasean.com/travel/2263
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แนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการและการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทัน าเท่ียวให้สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียใหใ้นอนาคตต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจาก

บริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย  ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสงขลา จ านวน 400 คน จากการสุ่มตวัอยา่งการศึกษา
โดยใชว้ิธีการการสุ่มตวัอย่างแบบวิธีการการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจ านวนนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาถึง 1,582,916  คน ในปี พ.ศ. 2556  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) 
2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยใช้เคร่ืองมือในท าการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้ งแบบปลายเปิดและปลายปิด             
โดยแบ่งประเด็นเน้ือหาออกเป็น  3  ตอนดงัน้ี คือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย  
ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา สถานภาพการสมรส และ
อาชีพ โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและกรอกขอ้มูลตามจริง   

ตอนท่ี  2  ปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย โดยการค านวณค่าร้อยละ 
ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขต อ าเภอ

หาดใหญ่  จังหวดัสงขลา ของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย  โดยลักษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale)                        
โดยเลือกตอบ 5 ระดบั 
3. การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามซ่ึงไดม้าจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาตรวจสอบความเหมาะสม  และ
ตรวจสอบหาความเท่ียงตรง Validity  โดยผูป้ระเมินตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  Content Validity  ความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใช ้ Wording  และความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขและหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง  (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ก่อนน าไปสอบถามในการเก็บขอ้มูลจริง ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี
ไดท้ดลองใชก้บันกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัจงัหวดัสงขลา จ านวน 30  คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96   

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย  ท าโดย 
  ส่วนท่ี  1  ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย โดยการค านวณค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี  2  ปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย โดยการค านวณค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี  3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย  โดยการหาค่าเฉล่ีย  (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลและวจิารณ์ผล 
 การศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย  คร้ังน้ี ผูว้จิยัรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีค าตอบครบถว้นสมบูรณ์
จ านวนทั้งส้ิน 400  ชุด  เสนอผลการศึกษาตามล าดบัดงัน้ี  ส่วนท่ี  1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย โดยการ
ค านวณค่าร้อยละ ส่วนท่ี  2  ปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย โดยการค านวณค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี  3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย  
1.ปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วชาวมาเลเซีย   

จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพการ
สมรส และอาชีพ   สามารถสรุปไดด้งัปรากฏในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย   

รายละเอียด จ านวน   ร้อยละ 
เพศ -ชาย 215 53.75 
 -หญิง 185 46.25 
 รวม 400 100 
อาย ุ -นอ้ยกวา่  25  ปี 113 28.25 
 -25 – 35  ปี 159 39.75 
 -36 – 45  ปี 81 20.25 
 -46 – 55  ปี 28 7 
 -มากกวา่  55  ปี 19 4.75 
 รวม 400 100 
รายได ้ -ต ่ากวา่ 10,000  บาท 88 22 
 -10,001 – 20,000 บาท 124 31 
 -20,001 – 30,000 บาท 101 25.25 
 -30,001 – 40,000 บาท 70 17.5 
 -สูงกวา่ 40,001  บาท 17 4.25 
 รวม 400 100 
ระดบัการศึกษา -ต ่ากวา่ปริญญาตรี 164 41 
 -ปริญญาตรี 203 50.75 
 -สูงกวา่ปริญญาตรี 33 8.25 
 รวม 400 100 
สถานภาพการสมรส -โสด  217 54.25 
 - สมรส 182 45.5 
 - หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 1 0.25 
                                                                      รวม 400 100 
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ตารางที ่1  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย (ต่อ) 
รายละเอียด จ านวน   ร้อยละ 

อาชีพ -นกัเรียน / นกัศึกษา  99 24.75 
 -รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 40 10 
 -พนกังานบริษทัเอกชน 140 35 
 -คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 105 26.25 
 -เกษตรกร 14 3.5 
 -พอ่บา้น/ แม่บา้น / เกษียณอาย ุ  2 0.5 
 รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 1  แสดงถึงปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ 

 เพศ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ53.75  และเพศหญิง จ านวน 
185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 ตามล าดบั 
 อายุ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ25 – 35  ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75  ช่วงอาย ุ
นอ้ยกวา่  25  ปี  จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25  ช่วงอาย ุ36 – 45  ปี  จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ช่วงอาย ุ 46 
– 55  ปี จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 7  และอายมุากกวา่ 55  ปี  จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั 
 รายได้ต่อเดือน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท  จ านวน 124 
คน คิดเป็นร้อยละ 31  ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25  ต ่ากวา่ 10,000  บาท  จ านวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 22 ระหวา่ง 30,001 –40,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  และสูงกวา่ 40,001  บาท จ านวน 
17  คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามล าดบั 
 การศึกษา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาวฒิุปริญญาตรี จ านวน 203  คน คิดเป็นร้อยละ 
50.75 ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.25 
ตามล าดบั 
 สถานภาพการสมรส  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 217  คน คิดเป็นร้อยละ 54.25  
สถานภาพสมรส  จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.25 
ตามล าดบั 

อาชีพ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
35  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75   รับ
ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10  เกษตรกร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  และพอ่บา้น/ 
แม่บา้น / เกษียณอาย ุจ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั    
2. ปัจจยัเกีย่วกบัประสบการณ์เลือกใช้บริการน าเทีย่วแบบเหมาจ่าย 
 จากการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์เลือกใช้บริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย 
สามารถสรุปไดด้งัปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย 
รายละเอียด จ านวน   ร้อยละ 

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัสงขลา   
 -1-2  วนั 307 76.75 
 -3 -5  วนั 77 19.25 
 -มากกวา่  5  วนั 16 4 
           รวม 400 100 
ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว    
 -เดินทางคนเดียว 17 4.25 
 -เพื่อน 172 43 
 -ครอบครัว/ญาติ 211 52.75 

รวม 400 100 
วธีิการเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย   
 -เวบ็ไซต ์ 148 37 
 -โทรศพัท ์ 35 8.75 
 -เดินเขา้มาจองดว้ยตนเอง 215 53.75 
 -อ่ืน ๆ 2 0.5 
          รวม 400 100 

จากตารางท่ี  2  แสดงถึงปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
400 คน พบวา่ 

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเท่ียว 1-2  วนั  จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75  ระยะ  3 -5  วนั จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 และ 
มากกวา่  5  วนั จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4  ตามล าดบั 
  ผู้ร่วมเดินทางท่องเทีย่ว  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียว ครอบครัว/ญาติ  จ านวน 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.75    เดินทางท่องเท่ียวกบัเพ่ือน  จ านวน  172  คน คิดเป็นร้อยละ 43  และเดินทางคนเดียว จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.25  ตามล าดบั 
 วิธีการเลือกใช้บริการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการน าเท่ียวดว้ยการ
เดินเขา้มาจองดว้ยตนเอง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75   เวบ็ไซต์ จ านวน  148  คน คิดเป็นร้อยละ 37  โทรศพัท ์
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และอ่ืน ๆ เช่นคนรู้จกัติดต่อให ้จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  ตามล าดบั 
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการน าเที่ยวแบบเหมาจ่ายจากบริษัทน าเที่ยวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ของนักท่องเทีย่วชาวมาเลเซีย 

จากการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมา
จ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียใน 7  ประเด็นไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ 
(Product) ราคา  (Price) ช่องทางการจัดจ าห น่ าย (Place) การส่งเส ริมการตลาด (Promotion)  พนักงาน   (People) 
กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ผลปรากฏดงัน้ี  
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ตารางที ่3   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทั
   น าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 

 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น  (N=400) 
 (X )      SD.   แปลผล 

ปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ (Product)   4.42 0.54 มาก 
ปัจจยัเก่ียวกบัราคา  (Price) 4.39 0.56 มาก 
ปัจจยัเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4.31 0.57 มาก 
ปัจจยัเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด (Promotion)   4.35 0.58 มาก 
ปัจจยัเก่ียวกบัพนกังาน  (People)  4.20 0.60 มาก 
ปัจจยัเก่ียวกบักระบวนการใหบ้ริการ  (Process) 4.29 0.54 มาก 
ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  Evidence) 4.26 0.56 มาก 

รวม 4.31 0.57 มาก 
   
 จากตารางท่ี  3  พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.31)  
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ (Product)  ( X = 4.42) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน า
เท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่มากเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ  ปัจจยัเก่ียวกบัราคา (Price) (
X = 4.39) ปัจจยัเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ( X = 4.35)  ปัจจยัเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) (
X = 4.31)  ปัจจยัเก่ียวกบักระบวนการให้บริการ  (Process)  (X = 4.29) ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  
Evidence)  ( X = 4.26)  และปัจจยัเก่ียวกบัพนกังาน  (People)  (X = 4.20)  ตามล าดบั 

หากพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียในรายละเอียดแต่ละดา้น  7  ประเด็น ผลปรากฏดงัตารางท่ี 
4 - 10  ดงัน้ี 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Product) 

 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น  (N=400) 
 (X )      SD.   แปลผล 

-ความมีช่ือเสียงของบริษทัน าเท่ียว 4.00 0.47 มาก 
-การมีรายการน าเท่ียวใหเ้ลือกหลากหลาย 4.53 0.55 มากท่ีสุด 
-การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 4.43 0.56 มาก 
-สถานท่ีตั้งของบริษทัน าเท่ียวเหมาะสม ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว / แหล่งธุรกิจ 4.49 0.55 มาก 

รวม 4.42 0.54 มาก 
 
จากตารางท่ี  4  พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวใน

เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ (Product) ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก  ( X = 4.42) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่าการมีรายการน าเท่ียวให้เลือกหลากหลายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด                  
( X = 4.42) เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ  สถานท่ีตั้ งของบริษัทน าเท่ียวเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเท่ียว / แหล่งธุรกิจ                   
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(X = 4.49) การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (X = 4.43)  และความมีช่ือเสียงของบริษทัน าเท่ียว ( X = 4. 00)  
ตามล าดบั 
ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัเก่ียวกบัราคา  (Price) 

 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น  (N=400) 
 (X )      SD.   แปลผล 

- มีการก าหนดราคาและการบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 4.24 0.52 มาก 
-รายการน าเท่ียวมีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย 4.55 0.56 มากท่ีสุด 
-การจดัเตรียมบริการต่าง ๆ มีความเหมาะสมกบัราคา 4.33 0.55 มาก 
-ราคาของรายการน าเท่ียวเหมาะสมกบัระยะเวลาในการเดินทาง 4.45 0.57 มาก 

รวม 4.39 0.56 มาก 
 
จากตารางท่ี  5  พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวใน

เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเก่ียวกบัราคา  (Price) ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก  ( X = 4.39) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่รายการน าเท่ียวมีราคาใหเ้ลือกหลากหลายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X
= 4.55)  เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ  ราคาของรายการน าเท่ียวเหมาะสมกบัระยะเวลาในการเดินทาง  ( X = 4.45)   การ
จดัเตรียมบริการต่าง ๆ มีความเหมาะสมกบัราคา  ( X = 4.33)  และมีการก าหนดราคาและการบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  (
X = 4.24)  ตามล าดบั  
ตารางที ่6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น  (N=400) 
 (X )      SD.   แปลผล 

-มีขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัน าเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ถึงหลากหลายช่องทาง 4.19 0.52 มาก 
-มีบริการการจองผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 4.43 0.60 มาก 
-มีบริการการจองผา่นผา่นบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียว 4.31 0.59 มาก 

รวม 4.31 0.57 มาก 
 จากตารางท่ี  6  พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ในภาพรวมมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4.31) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่ามีบริการการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ใน
ระดบัมาก  ( X = 4.43)  เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือมีบริการการจองผ่านผ่านบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียว  ( X = 4.31)  
และมีขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัน าเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ถึงหลากหลายช่องทาง  (X = 4.19)  ตามล าดบั 
ตารางที ่7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด (Promotion)   

 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น  (N=400) 
 (X )      SD.   แปลผล 

-มีการส่งเสริมการขายรายการน าเท่ียวตามฤดูกาล/เทศกาล 4.31 0.52 มาก 
-มีการจดัราคาพิเศษส าหรับนกัท่องเท่ียวเดินทางเป็นกลุ่ม 4.45 0.61 มาก 
- มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า/เป็นสมาชิก 4.31 0.60 มาก 

รวม 4.35 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ี  7  พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ในภาพรวมมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4.35) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่มีการจดัราคาพิเศษส าหรับนกัท่องเท่ียวเดินทาง
เป็นกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก  (X = 4.45) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือมีการส่งเสริมการขายรายการน าเท่ียวตามฤดูกาล/เทศกาล
และมีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า/เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั (X = 4.31)  ตามล าดบั 
ตารางที ่8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัเก่ียวกบัพนกังาน  (People) 

 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น  (N=400) 
 (X )      SD.   แปลผล 

-พนกังาน/มคัคุเทศกใ์หบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส และสุภาพ 4.21 0.51 มาก 
-ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 4.28 0.58 มาก 
-มีความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศเป็นอยา่งดี 4.14 0.66 มาก 
-มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการบริการ 4.18 0.62 มาก 
-มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ 4.21 0.61 มาก 

รวม 4.20 0.60 มาก 
   
 จากตารางท่ี 8  พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเก่ียวกบัพนกังาน  (People) ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก  ( X = 4.20)  เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่การให้บริการดว้ยความรวดเร็ว และบริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียม
กนัอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.28) เป็นล าดับแรก รองลงมาคือพนักงาน/มคัคุเทศก์ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแยม้
แจ่มใส และสุภาพและมีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดดี้ในระดบัท่ีเท่ากนั (X = 4.21)  มีความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทักษะในการบริการ ( X = 4.18)  และมีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี  ( X = 4.14)  
ตามล าดบั 
ตารางที ่9 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัเก่ียวกบักระบวนการใหบ้ริการ  (Process) 

                 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น  (N=400) 
 (X )      SD.   แปลผล 

-การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว และถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว 

4.16 0.44 มาก 

-มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการนกัท่องเท่ียว 4.39 0.57 มาก 
-วธีิการจองและช าระค่าบริการสามารถกระท าไดห้ลายวธีิ เช่น เงินสด/ 
บตัรเครดิต/โอนผา่นธนาคาร  

4.32 0.57 มาก 

รวม 4.29 0.54 มาก 
 จากตารางท่ี 9  พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเก่ียวกบักระบวนการให้บริการ  (Process) ในภาพรวมมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.29)  เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่าการมีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการ
นักท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4.39) เป็นล าดับแรก รองลงมาคือวิธีการจองและช าระค่าบริการสามารถกระท าได้
หลายวิธี เช่น เงินสด/ บตัรเครดิต/โอนผ่านธนาคาร ( X = 4.32)  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว และถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ( X = 4.16)  ตามล าดบั 
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ตารางที ่10   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  Evidence) 

 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น  (N=400) 
 (X )      SD.   แปลผล 

-บรรยากาศในส านกังาน/ท าเลท่ีตั้ง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี 4.25 0.52 มาก 
-การจดัสรรพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการ เช่น พ้ืนท่ีการติดต่อ พ้ืนท่ีการใหข้อ้มูล 4.32 0.58 มาก 
-ความพร้อมในการใชง้านของเคร่ืองใชส้ านกังานต่าง ๆ  4.22 0.57 มาก 

รวม 4.26 0.56 มาก 
  
 จากตารางท่ี 10  พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  Evidence) ใน
ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.26)  เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่การจดัสรรพ้ืนท่ีในการให้บริการ เช่น 
พ้ืนท่ีการติดต่อ พ้ืนท่ีการให้ขอ้มูลอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4.32)  เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือบรรยากาศในส านกังาน/ท าเล
ท่ีตั้ ง อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ( X = 4.25)  และความพร้อมในการใช้งานของเคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ ( X = 4.22)  
ตามล าดบั 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมา
จ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย พบวา่ 
 1.  บริษัทน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลาควรเน้นการฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถหรือใหมี้ความเช่ียวชาญในระดบัมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่มคัคุเทศก ์ 
  2. ปัจจุบันการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการคมนาคมสะดวกท าให้การติดต่อหรือหาขอ้มูลการ
เดินทางท่องเท่ียวง่ายและสะดวก นกัท่องเท่ียวสามารถจดัการทุกอยา่งไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงส่งผลให้นกัท่องเท่ียวไม่เลือกใช้
หรือเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาลดลง 
 3. การให้บริการการท่องเท่ียวท่ีดี เหนือความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมืออาชีพ
โดยเนน้ความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกจะช่วยสร้างความพึงพอใจใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าในคราวต่อ ๆ ไป 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขต

อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลาของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอาย ุ25 – 35 ปี รองลงมาคือนอ้ยกวา่ 

25 ปี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท  มีระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และ
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาคือ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) 
กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคท าใหท้ราบลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค    
 ปัจจยัเก่ียวกบัประสบการณ์เลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวจะมีระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเท่ียว 1-2  วนั  และเดินทางท่องเท่ียวกับครอบครัว/ญาติ  เลือกใช้บริการน าเท่ียวด้วยการจองด้วยตนเอง 
รองลงมาเป็นจองผ่านเวบ็ไซต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สุทิพา กล่ินขจร (2558) การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การเลือกบริษทัน าเท่ียวในไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และ จิตรานาถ พิศาลศิลป์ (2550) 
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ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการการท่องเท่ียวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษาจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกบริษทัน าเท่ียวคือครอบครัว   เหตุผลท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวเพ่ือตอ้งการพกัผ่อน แหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมคือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และหาขอ้มูลเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจจากอินเตอร์เน็ต และสอดคลอ้งกบันฤมล เพ่ิมชีวิต (2552) ศึกษาการแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์และความ
เช่ือถือในขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยัท างาน  พบวา่ มีการเลือกใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตเป็น
อนัดับแรกในการคน้หาข่าวสารการท่องเท่ียว  ในขณะท่ีส่ือกระแสหลกัอย่างวิทยุ โทรทัศน์กลบัมีการแสวงหาขอ้มูล
ทางการท่องเท่ียวนอ้ยมาก  เพราะการส่ือสารผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นการส่ือสารสองทางง่ายต่อการสอบถามพดูคุย โตต้อบ
กบับุคคลอ่ืนในประเด็นท่ีตนตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียวในเขตอ าเภอหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลาของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเป็นล าดบัแรก 
โดยเฉพาะการมีรายการน าเท่ียวให้เลือกหลากหลาย  สอดคลอ้งกบั น ้าฝน จนัทร์นวล (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย กล่าววา่ ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี
นิยมในหลายจงัหวดั ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจ ดงันั้นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั บางคน
ชอบธรรมชาติ  เดินป่า  ปีนหนา้ผา  เป็นตน้ ส่วนบางคนชอบวดัวาอารามทางวฒันธรรม ดงันั้นปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวจึง
เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวใชใ้นการตดัสินในการเดินทางท่องเท่ียว  นอกจากน้ีปัจจยัเก่ียวกบัราคาโดยเฉพาะรายการน า
เท่ียวมีราคาใหเ้ลือกหลากหลายและราคาของรายการน าเท่ียวเหมาะสมกบัระยะเวลาในการเดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กล่าววา่ การตั้งราคามีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือบริการของลูกคา้ และราคาของ
การบริการยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรั้บในขณะเดียวกนัการใหบ้ริการการจองผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
รวมทั้งการจองผา่นบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียวเป็นอีกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว และสอดคลอ้งกบั
วีรวรรณ แซ่จ๋าว (2557)  ศึกษาอิทธิพลของทศันคติและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนการท่องเท่ียว  กล่าววา่  เน่ืองจากเม่ือผูบ้ริโภคนั้นมี
ความตระหนกัถึงความตอ้งการหรือปรารถนาท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว  ผูบ้ริโภคก็จะท าการสืบคน้ขอ้มูล ข่าวสารการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เพื่อประเมินทางเลือกจากขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมมาประกอบการพิจารณาการตดัสินใจในการวาง
แผนการเดินทางท่องเท่ียว และวลยัพร ร้ิวตระกูลไพบูลย ์(2551) กล่าววา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในการไดรั้บบริการ
ทั้งในดา้นของความสะดวกรวดเร็ว  และความคิดท่ีวา่บริการส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งใชค้นในการใหบ้ริการเพ่ือใหเ้กิดความดูแล
เอาใจใส่ (Human Touch) ท่ีเทคโนโลยไีม่สามารถท าแทนได ้ซ่ึงบริษทัน าเท่ียวสามารถจดัหาให้นกัท่องเท่ียวได ้นอกจากน้ี
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยการจดัราคาพิเศษ หรือการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล/เทศกาลก็เป็นจุดดึงดูดใจให้
นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโดยเทศกาลท่ีไดรั้บความสนใจอนัดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่ เทศกาลสงกรานต ์และ
เทศกาลลอยกระทง  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.1 บริษทัน าเท่ียวควรพฒันารูปแบบการบริการท่ีแปลกใหม่และหลากหลาย รวมทั้งกลยทุธ์ทางการตลาดท่ี

แตกต่าง เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
1.2 บริษทัน าเท่ียวควรเน้นบุคลากรให้มีการบริการจากใจเพ่ือรักษาช่ือเสียง และสร้างความน่าเช่ือถือให้

นกัท่องเท่ียวไวว้างใจเพ่ือสามารถสร้างกลุ่มลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เก่าได ้
1.3 บริษทัน าเท่ียวควรก าหนดราคาสินคา้ท่ีเป็นมาตรฐาน เพราะปัจจุบนันกัท่องเท่ียวมีการเปรียบเทียบราคา

ก่อนตดัสินใจซ้ือ  และควรจดัเตรียมส านกังานให้มีความพร้อมในการตอ้นรับลูกคา้ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัยงัมี
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การเลือกคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประสบการณ์การท่องเท่ียวของบุคคลอ่ืน ดงันั้นการบอกต่อในลกัษณะปากต่อปากจึงเป็น
ส่ิงท่ีบริษทัน าเท่ียวควรค านึงถึงตลอดเวลา 
  2.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
            2.1 ควรศึกษาเก่ียวกบัแนวโนม้พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียในการเดินทางท่องเท่ียวซ ้ าในประเทศไทย
ในอนาคต 
       2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวอิสระชาวมาเลเซียในจังหวดัสงขลาและจังหวดั
ใกลเ้คียง เพ่ือพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ความพร้อมในการรองรับต่อไป 
       2.3 ควรศึกษาแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวของจงัหวดัสงขลา  เพ่ือดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียไดเ้ขา้มาท่องเท่ียวเพ่ิมยิง่ข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัเร่ืองน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2559 จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  และขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน า อีกทั้งการตรวจสอบ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ขอขอบคุณอาจารยห์ลกัสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวทุกท่านท่ีให้ก าลงัใจ  ค  าแนะน าในการท าวิจยั
คร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  งานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพคุณลกัษณะของมคัคุเทศก์ท่ี
นกัท่องเท่ียวประทบัใจในอนาคตต่อไป   
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บทคัดย่อ  
 

   การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
จงัหวดัขอนแก่น เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว ศึกษาจากแหล่งท่องเท่ียว 4 แหล่งประกอบดว้ยวดัหนองแวง 
วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และศาลหลกัเมือง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว  400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 
แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ one-way 
ANOVA  
 ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงเรียงล าดบั 3 อนัดบัแรกคือดา้นคุณค่าและความศรัทธา 
ดา้นกายภาพ และดา้นสุนทรียภาพ  เม่ือเปรียบเทียบความพอใจของนกัท่อเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
จ าแนกตามรายได ้ภูมิล าเนา วตัถุประสงคข์องการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และวนัท่ีเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวแตกต่าง
กัน นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 และเม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่อเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จ าแนกตามแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ ใน
ภาพรวม แหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั .05 
 
ค าส าคญั : ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว, ศกัยภาพ, การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม                         
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ABSTRACT  
 

This study aims at investigating tourist’s satisfaction over potential of cultural tourism in Khonkaen. 
Comparison of tourist’s satisfaction over potential of cultural tourism classified by individual factors, touristic behaviors  
and tourism destinations has been highlighted.    Four cultural tourism destinations comprising Nong Wang temple, Wat 
Pa ThammaUtthayan, Thung Setthi Temple, and Chao Por Lak Muang KhonKaen Shrine were selected as study areas for 
this study. The methodology consists of quantitative research based on a self-administrative questionnaire applied to 400 
tourists who visited study areas.  The data collected through this study is based on statistical analysis using measure of 
variables including percentage, mean, standard deviations, t-test, and one-way ANOVA.  
           Study results reveal that an overall tourist’s satisfaction over potential of cultural tourism is high. Considered by 
variable basis, overall tourist’s satisfaction is high while value and faith, physical variable, and aesthetic variable are 
ranged as top three variables. In comparison between tourist’s satisfactions over potential cultural tourism and individual 
factors and touristic behaviors classified by difference of domicile, purposes of travel, travel expenses, and visiting dates, 
it found that tourist’s satisfactions are accordingly different with statistical significant at .05. The study also shows that 
overall tourist’s satisfactions over potential cultural tourism vary in accordance with difference in touristic destinations 
with statistical significant at .05.  
     
Keywords: Tourist’s satisfaction, Potential, Cultural Tourism 
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บทน า 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันการท่องเท่ียวมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงท ารายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็น
จ านวนมาก และการพฒันาการท่องเท่ียวของรัฐบาลท าให้การท่องเท่ียวขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2545 นกัท่องเท่ียว
เดินทางเข้ามาในประเทศ 10,799,067 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเท่ียวมากกว่า 323,484 ล้านบาทต่อปีในปี                  
พ.ศ. 2557 นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในประเทศ 24,809,683 ลา้นคน และมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 1,147,653 ลา้นบาทต่อ
ปี  และใน  พ.ศ. 2558 นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในประเทศถึง 29,881,091 ลา้นคน และมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพ่ิมมาก
ข้ึน 1,453,979 ลา้นบาทต่อปี  (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดใ้ห้ความส าคญัต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั เพราะมีแนวคิดวา่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้
มัง่คัง่และยงัเป็นการช่วยเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัของคนในสงัคมชุมชนทอ้งถ่ิน ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีจึงมีการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณีวิถีชีวิตท่ีแสดงให้เห็นในชุมชน เพ่ือสร้างแรงดึงดูดและน่าสนใจให้กับ
นกัท่องเท่ียว   ภาคการท่องเท่ียวจึงมีบทบาทส าคญัเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายๆ ดา้น ไม่
ว่าจะเป็นแหล่งรายได้ของภาครัฐ การจา้งงาน และการกระจายรายไดไ้ปยงัส่วนภูมิภาค เป็นตน้ ดงันั้น  การพฒันาการ
ท่องเท่ียวจึงเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือชมส่ิงท่ีแสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท พระราชวงั วดั  
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต และศิลปะทุกแขนงและส่ิงต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองท่ีมีการพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคแต่ละสมยั  (วริศรา บุญ
สมเกียรติ, 2555) จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงเห็นไดจ้ากการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมของแตล่ะจงัหวดัซ่ึงจดัข้ึน
เป็นประจ าทุกปี และมีจ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขั้นตามมาและขยายพ้ืนท่ีออกไปเป็นวงกวา้ง อน่ึงการจดักิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความน่าสนใจในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ยิง่ท าใหม้องเห็นภาพรวมของความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ อีก
ดว้ย เน่ืองจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความหลากหลายทางสงัคม ประเพณีและวฒันธรรม วถีิชีวติของพ้ืนท่ี วถีิชีวติของ
ชาวไทยส่วนใหญ่ผูกพนักบัพระพุทธศาสนา แนวทางส าคญัส าหรับการด าเนินชีวิตเพ่ือให้รู้เท่าทนักบักระแสโลกาภิวฒัน์
คือ การน าเอาวฒันธรรมมาเป็นครรลองในการด าเนินชีวิต วดักบัชุมชนเป็นส่ิงท่ีคู่กนัมาแต่โบราณกาล วดัเป็นศาสนสถาน
ทางพทุธศาสนา เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ทั้งขนาด ประเภท พ้ืนท่ี ฐานะและการจดั
กิจกรรม วดัจึงเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนทางจิตใจและปัญญา ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางของชุมชนตามฐานะและบทบาทหนา้ท่ี
พึงปฏิบติัของวดั (ธนวฒัน์ แสนค าวงษ,์ 2553) 

จงัหวดัขอนแก่นถือวา่มีทรัพยากรท่องเท่ียวค่อนขา้งหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เน่ืองจาก
ในอดีตภูมิภาคน้ีเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองของอารยธรรม มีสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมทางศาสนาของชุมชน
ในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีความน่าสนใจ  แหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัของจงัหวดัขอนแก่น 
ไดแ้ก่ วดัหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) วดัทุ่งเศรษฐี วดัป่าธรรมอุทยาน และศาลหลกัเมืองขอนแก่น (ส านักงาน
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัขอนแก่น, 2560) ซ่ึงมีสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่าทาง
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวจังหวดัขอนแก่น รวมถึงยงัตั้ งอยู่ในชุมชนแหล่งการ
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั ประกอบกบัยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจงัหวดัขอนแก่นเป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียว
ของภาค โดยมุ่งเนน้การท่องเท่ียวยคุก่อนประวติัศาสตร์ มีแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเสน่ห์และเอกลกัษณ์
ของเมือง (ส านักงานจงัหวดัขอนแก่น, 2560) ตลอดจนเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดงันั้นผูว้ิจยั
และคณะจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดั
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ขอนแก่นเพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจังหวดัท่ีมีคุณภาพซ่ึงจะท าให้จงัหวดัขอนแก่นมีจ านวน
นกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน และสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน  
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

     2.1 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดั 
ขอนแก่น 

     2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิง 
วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียว 
3. ขอบเขตของการวจิยั 

    พ้ืนท่ีท่ีใชศึ้กษาอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ดงัน้ี 
    1) ศาลหลกัเมืองขอนแก่น 

    2) วดัหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

    3) วดัทุ่งเศรษฐี ต าบลพระลบั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

    4) วดัป่าธรรมอุทยาน ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

4. สมมตฐิานงานวจิยั 
   สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมแตกต่างกนั  

  สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั  

  สมมติฐานท่ี 3  แหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมแตกต่างกนั  

5. กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดมาเป็นแนวทางในการ
วจิยั โดยพฒันามาจากงานวจิยัของธนวฒัน์  แสนค าวงศ ์(2553) และวริศรา บุญสมเกียรติ (2555)  ดงัน้ี 
    
      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  ปัจจยัส่วนบุคคล 
     - เพศ, อาย ุการศึกษา 
     - อาชีพ รายได ้
     - ภูมิล าเนา 
  พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 
    -วตัถุประสงคข์องการเดินทาง 
     -ลกัษณะการเดินทาง 
     -ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
     -ความมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั 
     -วนัท่ีเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 

 แหล่งท่องเที่ยว 
 
 
 
      

ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศักยภาพการ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 8 ด้าน 
   -ดา้นคุณค่าและความศรัทธา 
   -ดา้นกายภาพ 
   -ดา้นสุนทรียภาพ 
   -ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 
   -ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
   -ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
   -ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

   -ดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว 
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
6.1  ท าใหท้ราบถึงขอ้มูลพ้ืนฐานของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น    ประกอบดว้ย 

วดัหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และศาลหลกัเมืองขอนแก่น 
6.2  ไดแ้นวทางในการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใหส้ามารถ 

รองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไดม้ากข้ึนในอนาคต 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากร คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัขอนแก่น ท่ีเขา้ชมวดัหนองแวง วดัป่าธรรม
อุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และศาลหลกัเมือง ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
     ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ใช้สูตรของ W.G.Cochran ค านวณหาขนาดของตวัอย่างท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% 

ความคลาดเคล่ือนท่ี 5%  (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) ดงัน้ี 
   n  =  P(1-P)Z2   

                                e2         
เม่ือ   n คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  

P คือ สดัส่วนของประชากร (ใชส้ดัส่วน 50% หรือ 0.50)  
Z คือ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Z =1.96)   

           e คือ สดัส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน (e = 0.05)  
   n   =  0.5(1-0.5)(1.96)2 

                                       (0.05)2  
           =  385 
  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชต้วัอยา่งเพ่ิมข้ึน รวมทั้งหมดเป็น 400 คน แลว้ก าหนดสดัส่วนของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
จากนกัท่องเท่ียวต่อวนัโดยสอบถามเจา้อาวาสและผูดู้แล ดงัน้ี วดัหนองแวง จ านวน 174 คน จากนกัท่องเท่ียวประมาณ 500 
คนต่อวนั  วดัป่าธรรมอุทยาน จ านวน 121 คนจากนกัท่องเท่ียวประมาณ 350 คนต่อวนั  วดัทุ่งเศรษฐี จ านวน 35 คนจาก
นกัท่องเท่ียวประมาณ 100 คนตอ่วนั  และศาลหลกัเมือง จ านวน 60 คนจากนกัท่องเท่ียวประมาณ 200 คนต่อวนั การสุ่ม
ตวัอยา่งโดยบงัเอิญ (Accidental Random Sampling)  
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

   2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงคณะผูว้ิจยัประยกุตแ์บบสอบถามจากงานวิจยัของ ธนวฒัน์  
แสนค าวงษ์  (2553) และวริศรา บุญสมเกียรติ (2555)  มาเป็นแนวค าถามเพื่อสร้างแบบสอบถาม  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดงัน้ี  
    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน 
ภูมิล าเนา ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ 
    ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ วตัถุประสงค์ของการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของแหล่งท่องเท่ียว วนัท่ีเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว มูลเหตุจูงใจในการ
เดินทาง 
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              ตอนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น            
ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบลิเคิร์ทส์ (Likert Scale) จ านวน 5 ขอ้ 
    ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจังหวดัขอนแก่น                
ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด 

2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด าเนินการดงัน้ี  
      1) คณะผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนผ่านวิธีการสร้างและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการน า

แบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้ง
ของขอ้ค าถามกบัเน้ือหาตามกรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการวจิยั หาค่าความตรงเชิงเน้ือหา โดยค่า IOC ผา่นเกณฑท่ี์ยอมรับ
ได ้ตลอดจนปรับปรุงขอ้ค าถามใหมี้ความชดัเจน 

       2)  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
       3) การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 

(Cronbachs’alpha coefficient) ซ่ึงศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าและความ
ศรัทธา มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 0.799 ดา้นกายภาพมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 0.781 ดา้นสุนทรียภาพมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
0.785   ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.627 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.828 ดา้นการประชาสัมพนัธ์มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.799    ดา้นสภาพแวดลอ้มมีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา 0.879  และดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียวมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 0.793 
3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจตามแบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียววดั
หนองแวง วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และศาลหลกัเมือง 
4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
           น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาทั้ งหมดตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ลงรหัสขอ้มูลและบันทึกลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การวเิคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
            ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
                      ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก  
            ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง  

          ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย  
            ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
5. สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั  

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ   
one-way  ANOVA 
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ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการวจิยั 
   1.1  ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.00 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 32.00  
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ  47.50 อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 37.25  รายได้ต่อเดือน             
อยูร่ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 27.00  ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น ร้อยละ 73.50  

  พฤติกรรมการท่องเท่ียว พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคข์องการเดินทางเพ่ือพกัผ่อน ร้อยละ 63.25 
โดยลกัษณะการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางร่วมกบัครอบครัว ร้อยละ 47.00  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางคร้ังน้ี ต ่ากวา่ 1,001 บาท 
ร้อยละ 61.75  ความมีช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีรู้จกัของแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดบัจงัหวดั ร้อยละ 73.25 วนัเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 
ส่วนใหญ่เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์ร้อยละ  63.75 มูลเหตุจูงใจในการเดินทางคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เพ่ือสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของแหล่ง
ท่องเท่ียว ร้อยละ 63.25  
    1.2  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ตารางที ่1 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยรวมทุกดา้น  

ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น 
ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย  
( X ) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปล
ความหมาย 

1. ดา้นคุณค่าและความศรัทธา 4.46 .586 มาก 
2. ดา้นกายภาพ 4.33 .633 มาก 
3. ดา้นสุนทรียภาพ 4.23 .746 มาก 
4. ดา้นส่ิงอานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 4.08 .781 มาก 
5. ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 4.00 .759 มาก 
6. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 3.96 1.065 มาก 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.08 .691 มาก 
8. ดา้นขอ้จ ากดัในการรับรองนกัท่องเท่ียว 3.83 .610 มาก 
                        ภาพรวม     4.08 .510 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X =4.08)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั คือ
ดา้นคุณค่าและความศรัทธา ( X =4.46) ดา้นกายภาพ ( X =4.33)  และดา้นสุนทรียภาพ ( X = 4.23)ส่วนล าดบัสุดทา้ย คือ
ขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ( X = 3.83) 
1.3 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั  
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ตารางที ่2  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
                 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพศ อาย ุ การศึกษา 

t-test P-value F-test P-value F-test P-value 
1.ดา้นคุณค่าและความศรัทธา .763 .446 .405 .846 354 .702 
2.ดา้นกายภาพ 1.271 .205 .464 .803 .737 .479 
3.ดา้นสุนทรียภาพ .774 .439 .671 .646 .282 .754 
4.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 1.321 .187 4.272 .001* 1.397 .249 
5.ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว .542 .588 3.234 .007* 4.914 .008* 
6.ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 1.414 .158 3.809 .002* 2.437 .089 
7.ดา้นสภาพแวดลอ้ม .337 .706 .725 .605 .743 .476 
8.ดา้นขอ้จ ากดัในการรับรองนกัท่องเท่ียว 2.035 .042* .810 .543 .234 .791 

รวมทุกดา้น 1.499 .135 2.185 .055 1.291 .276 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตารางที ่2  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียว 

                 เชิงวฒันธรรม จ าแนกตามตามปัจจยัส่วนบุคล(ต่อ) 

ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อาชีพ รายได ้ ภูมิล าเนา 
F-test P-value F-test P-value t-test P-value 

1. ดา้นคุณค่าและความศรัทธา 2.284 .846 2.446 .034* 2.657 .008* 
2. ดา้นกายภาพ .641 .668 .999 .418 3.613 .000* 
3. ดา้นสุนทรียภาพ .299 .913 2.389 .037* 1.576 .116 
4. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 3.203 .008* 4.826 .000* 2.924 .004* 
5. ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 1.285 .270 6.134 .000* 2.792 .005* 
6. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 3.070 .010* 10.859 .000* 5.315 .000* 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 1.893 .094 4.207 .001* 3.098 .002* 
8. ดา้นขอ้จ ากดัในการรับรองนกัท่องเท่ียว .810 .543 .284 .992 2.213 .027* 
             รวมทุกดา้น 1.456 .203 5.117 .000* 4.231 .000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั ส่วนรายไดแ้ละภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั  
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ตารางที ่3 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจ าแนกตาม
 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม วตัถุประสงคก์าร

เดินทาง 
ลกัษณะการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการ 

เดินทาง 
F-test P-value F-test P-value F-test P-value 

1. ดา้นคุณค่าและความศรัทธา 3.159 .025* 1.156 .326 1.959 .120 
2. ดา้นกายภาพ 3.349 .019* 1.510 .211 .746 .525 
3. ดา้นสุนทรียภาพ 6.040 .000* 3.463 .016* 1.806 .146 
4. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 14.880 .000* 2.217 .086 3.277 .021* 
5. ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 6.901 .000* 3.991 .008* 7.814 .000* 
6. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 17.847 .000* 1.591 .191 8.865 .000* 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 6.837 .000* .373 .773 4.172 .006* 
8. ดา้นขอ้จ ากดัในการรับรองนกัท่องเท่ียว 2.401 .067 3.885 .009* 3.316 .020* 
             รวมทุกดา้น 12.327 000* 2.551 .055 7.095 .000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตารางที ่3  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียว 
              เชิงวฒันธรรม จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ต่อ) 
 

ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
ของแหล่งท่องเท่ียว 

วนัเขา้ชม 
แหล่งท่องเท่ียว 

F-test P-value F-test P-value 
1.ดา้นคุณค่าและความศรัทธา 1.041 .374 1.591 .205 
2.ดา้นกายภาพ 2.668 .047 3.471 .0328* 
3.ดา้นสุนทรียภาพ .967 .408 7,766 .000* 
4.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน .297 .828 10.323 .000* 
5.ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว .031 .993 7.447 .001* 
6.ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 1.999 .114 19.274 .000* 
7.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 1.589 .192 2.872 .058 
8.ดา้นขอ้จ ากดัในการรับรองนกัท่องเท่ียว 1.044 .373 3.791 .023* 

รวมทุกดา้น .748 .524 11.782 .000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  พบว่า วตัถุประสงค์การเดินทาง  ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และวนัเขา้ชมแหล่ง
ท่องเท่ียวแตกต่างกนั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนลกัษณะการเดินทางและความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไม่แตกต่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 แหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนั  

ตารางที ่4  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                 จ าแนกตามแหล่งท่องเท่ียว   
ศกัยภาพ 
การท่องเท่ียว 
เชิงวฒันธรรม 

วดัหนองแวง วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี ศาลหลกัเมือง  
 

Sig 
X  ระดบั

ความ
พอใจ 

X  ระดบั 
ความ 
พอใจ 

X  ระดบั
ความ
พอใจ 

X  ระดบั
ความ
พอใจ 

1.  คุณค่าและ 
   ความศรัทธา 

 
4.50 

 
มาก 

 
4.56 

 
มากท่ีสุด 

 
4.28 

 
มาก 

 
4.25 

 
มาก 

. 
001* 

2. ดา้นกายภาพ 4.34 มาก 4.41 มาก 4.40 มาก 4.15 มาก .045* 
3. ดา้นสุนทรียภาพ 4.20 มาก 4.46 มาก 4.34 มาก 3.81 มาก .000* 
4. ดา้นส่ิงอ านวยความ 
   สะดวกขั้นพ้ืนฐาน 

 
4.03 

 
มาก 

 
4.32 

 
มาก 

 
3.92 

 
มาก 

 
3.85 

 
มาก 

 
.000* 

5. ดา้นการเขา้ถึง 
   แหล่งท่องเท่ียว 

 
4.05 

 
มาก 

 
4.30 

 
มาก 

 
3.16 

 
มาก 

 
3.78 

 
มาก 

 
.000* 

6. ดา้นการ 
   ประชาสมัพนัธ์ 

 
3.84 

 
มาก 

 
4.45 

 
มาก 

 
3.54 

 
มาก 

 
3.60 

 
มาก 

 
.000* 

7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.08 มาก 4.33 มาก 3.84 มาก 3.78 มาก .000* 
8. ดา้นขอ้จ ากดัในการ 
   รองรับนกัท่องเท่ียว 

 
3.81 

 
มาก 

 
3.96 

 
มาก 

 
3.52 

 
มาก 

 
3.77 

 
มาก 

 
.001* 

ภาพรวมทุกดา้น 4.08 มาก 4.30 มาก 3.79 มาก 3.86 มาก .000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ แหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ความพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดา้นคุณค่าและความศรัทธา  ดา้นกายภาพ ดา้นสุนทรียภาพ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน  
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการประชาสมัพนัธ์  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  และดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
2.  อภิปรายผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดั
ขอนแก่น มีการอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี  
 1. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นคุณค่าและ
ความศรัทธา รองลงมา คือดา้นคุณค่าทางกายภาพ ดา้นคุณค่าทางสุนทรียภาพ  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ดา้น
สภาพแวดลอ้ม  ด้านการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  ด้านการประชาสัมพนัธ์ และด้านขอ้จ ากัดในการรองรับนักท่องเท่ียว 
เน่ืองจากส่วนใหญ่ท่ีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มีมูลเหตุจูงใจในการเดินทางเพ่ือสักการะส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิของแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาเป็นช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว และความโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ของแหล่ง
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ท่องเท่ียวซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของวริศรา  บุญสมเกียรติ(2555) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช : วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร วดัธาตุนอ้ย และโบราณสถานวดัโมคลาน พบวา่ความ
พอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมทั้ง 3 แหล่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จ าแนกตาม            
ปัจจยัส่วนบุคคลโดยภาพรวม พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั   ส่วนรายไดต้่อเดือนและภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวริศรา  บุญสมเกียรติ (2555)               
ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช : วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วดัธาตุ
นอ้ย และโบราณสถานวดัโมคลาน พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดส้ัมพนัธ์กบัการไปเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักด์ิ (2559)  ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาเพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มประชาคมเกษียณ จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และ
ภูมิล าเนาปัจจุบนั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงศาสนา  

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจ าแนกตามตาม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวโดยภาพรวม พบวา่  วตัถุประสงคก์ารเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
ของแหล่งท่องเท่ียว และวนัท่ีเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันนัทิตา เพชราภรณ์ (2558) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบวา่ การจดัสรรการใชจ่้ายเงิน ลกัษณะการใช้
จ่ายเงินของนักท่องเท่ียว และการเดินทางมาท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวแตกต่างกัน                        
และสอดคลอ้งกบัวรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552)   ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ศึกษากรณี
ตลาดน ้ า : จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการเดินทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียวแตกต่างกนั และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศกัด์ิ (2559)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวซ ้ า คือดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียวและดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จ าแนกตามแหล่ง
ท่องเท่ียว พบว่า แหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม                 
ดา้นคุณค่าและความศรัทธา  ดา้นกายภาพ ดา้นสุนทรียภาพ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  และดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนักท่องเท่ียว มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของวริศรา  บุญสมเกียรติ และเลิศพร ภาระสกุล (2550)        
ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดั นครศรีธรรมราช : วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วดัธาตุ
นอ้ย และโบราณสถานวดัโมคลานความพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมทั้ง 3 แหล่งโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นมูลค่าทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น สรุปผลการวจิยั 

อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะในการวจิยั ดงัน้ี 
 

1. สรุปผลการวจิยั 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น  โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นคุณค่าและความ
ศรัทธา  ดา้นกายภาพ ดา้นสุนทรียภาพ  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว  
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนักท่องเท่ียว ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า รายได ้             
และภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 
และจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบว่าวตัถุประสงค์การเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และวนัเขา้ชมแหล่ง
ท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 
จ าแนกตามแหล่งท่องเท่ียว พบว่า แหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า ด้านคุณค่าและความศรัทธา                    
ด้านกายภาพ ด้านสุนทรียภาพ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกขั้ นพ้ืนฐาน  ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  และดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 2. ข้อเสนอแนะ 

     2.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
     1) แหล่งท่องเท่ียวทั้ง  4 แหล่งมีคุณค่าและความศรัทธาทางดา้นศาสนาโดยเฉพาะพทุธศาสนา ซ่ึงวดัหนองแวง 

วดัป่าธรรมอุทยาน และวดัทุ่งเศรษฐีเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า             
และศาลหลกัเมืองเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัขอนแก่น และมีเอกลกัษณ์โดดเด่นแต่ละแหล่ง วดัหนองแวงมีพระ
ธาตุเจดีย ์9 ชั้นท่ีสวยงาม วดัป่าธรรมอุทยานมีสถานปฏิบติัธรรมสงบ ร่มร่ืน วดัทุ่งเศรษฐีมีมหารัตนเจดียศ์รีไตรโลกธาตุ 
และศาลหลกัเมืองท่ีมีศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยประยกุตท์รวดทรง และส่วนประกอบของงานศิลปะเป็นการอนุรักษง์าน
สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินอีสาน และรูปทรงเป็นอาคารโถงจตัุรมุข ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั ดงันั้น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียว เช่น ส านกังานท่องเท่ียวและการกีฬาจงัหวดัขอนแก่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยจงัหวดัขอนแก่น ควรน าจุดเด่นหลกัของแต่ละแหล่งมาประชาสมัพนัธ์และจูงใจนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวเมืองขอนแก่นให้
มากข้ึน 

   2) ควรมีศูนยข์อ้มูลประชาสัมพนัธ์และบริการขอ้มูลการท่องเท่ียว ตลอดจนเจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียวในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว และระดบัจงัหวดัซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สร้างให้เป็น
เมืองแห่งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จดักิจกรรม และเทศกาลท่องเท่ียวใหอ้ยูใ่นกรอบเวลา ท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกั
อยา่งกวา้งขวาง เช่น เทศกาลดอกคูณเสียงแคน   

      3)  ควรใหบ้ริการหอ้งน ้ า/หอ้งสุขา สะอาด ถูกสุขลกัษณะ และท่ีจอดรถเพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว 
      4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวควรเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมภายในแหล่งท่ีมีความปลอดภยั โดยเฉพาะดา้นศาสนาเพ่ือรองรับสังคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์ในอีก
ไม่นาน 
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     5) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนในการจัดท าเช่ือม
เสน้ทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น โดยเร่ิมจากศาลหลกัเมือง ไปยงัวดัหนองแวง วดัทุ่งเศรษฐี และ
วดัป่าธรรมอุทยาน และแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ระหวา่งเสน้ทางผา่น เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียว  

 
          2.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

    1) แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

    2) ศึกษาเสน้ทางการท่องเท่ียวของประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน 

    3) แนวทางพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ือรองรับสงัคมผูสู้งวยั 

 

กติติกรรมประกาศ 
การวิจัยคร้ังน้ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 เร่ืองการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
จงัหวดัขอนแก่น งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้้วยดี ผูว้ิจยัและคณะขอขอบพระคุณ ดร. ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจา้อาวาสวดัหนองแวง วดัป่าธรรมอุทยาน วดัทุ่งเศรษฐี และผูดู้แลศาลหลกัเมือง 
ผูน้ าชุมชน และนกัท่องเท่ียวทุกท่านท่ีใหข้อ้มูล  จนท าให้ผูว้จิยัและคณะสามารถด าเนินการวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 
ผูว้จิยัและคณะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยใชเ้พจออนไลน์ของ
บา้นบางเตย  อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา และการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนลูกชกแปรรูปของบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง จงัหวดั
พังงา เคร่ืองมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์  และการประ ชุมกลุ่ม จากนั้ นเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์จาก
แบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามทั่วไปท่ีผูว้ิจัยน าไปโพสต์ (Post) หน้าแฟนเพจภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย 
จ านวน 306 คน ประกอบดว้ย เพศชาย 155 คน เพศหญิง 151 คน กลุ่มตวัอยา่งตอ้งเคยอ่านและเคยกดถูกใจ (Like) ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกแชร์ผ่านทางเฟสบุ๊ค อย่างน้อย 1 คร้ัง และการวิเคราะห์ข้อมูลนั้ นผูว้ิจัยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์  ผลการวจิยัพบวา่ชุมชนบา้นบางเตยไดเ้รียนรู้ท่ีจะน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่าก่อใหเ้กิดประโยชน์จึงมีแนวคิดน าลูก
ชกมาใชป้ระโยชน์โดยการน ามาแปรรูปเป็นของหวาน คือ ลูกชกลอยแกว้หรือลูกชกในน ้ าใบเตยบรรจุขาย  ลูกชกลอยแกว้
นั้นอาจไม่ใช่การแปรรูปท่ีดีนักเพราะอายกุารเก็บรักษาน้อย คณะวิจยัจึงคิดสร้างสรรคลู์กชกร่วมกบัชุมชนท่ีจะท าลูกชก
อบแหง้ใหส้ามารถเก็บรักษาไดย้าวนาน สามารถขนส่งไดง่้าย และเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีความทนัสมยั การพฒันาผลิตภณัฑ์
จะมีการน าไปโฆษณาผ่านเพจออนไลน์ “ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย” และผลการวิจยัเพจออนไลน์ พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เปิดรับขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกแชร์ทุกวนั โดยเปิดรับ ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกแชร์เป็นระยะเวลา 30 นาที - 1 ชัว่โมง ในช่วง
เวลา 09.01 - 24.00 น.           เพจออนไลน์ส่งผลใหภู้มิปัญญา    ลูกชก ของดีจงัหวดัพงังาเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากข้ึน  

ค าส าคญั : การพฒันา,  เพจออนไลน์, การเผยแพร่,  ลูกชก, เฟสบุ๊ค 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study The development of distribution channels for community products by using 
online pages for the wisdom of processing Luksok Product, Baan Bang Toey Muang, Phang Nga. And The development 
of community products Luksok of  Baan Bang Toey Muang, Phang Nga.The research team used qualitative research tools 
including interviews and focus Group. The data Online was collected from Facebook users via the online questionnaire 
and the general questionnaire that the researcher posted Total 306. The sample consisted of 155 males and 151 females. 
The samples used to read and liked at least one information shared through Facebook. Research Baan  Bang Toey 
community had learned to bring the resources to benefit. By being processed, try to be wrong, so come out as a dessert, 
eat a Luksok, float and make money for the household, making each household income.  At present, the processing of the 
folk wisdom of Baan Bang Toey people by the ball hit the float or ball in pandan juice sold as a jar. but not good 
processing because the shelf life is less. The research team has developed the invention of a glass ball with the 
community to make yo-yos available for long-term storage. Can be easily transported And the new product is modern. 
Product development will be advertised through online pages. "The Wisdom of Baan Bang Toey and Online Research 
Page The majority of respondents were exposed to the information being shared daily, with the information being shared 
for 30 minutes - 1 hour between 09.01am and 24.00pm. Online page has resulted in wisdom. The good of Phang Nga 
province is known by more people. And the information is spread throughout the country. 

Keyword: Development, Online Page, Distribution Channels, Luksok, facebook 
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บทน า 
ปัจจุบันส่ืออินเทอร์เน็ตมีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเทคโนโลยี และเครือข่ายท่ีให้บริการ

เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง ท าให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ส่งผลให้การติดต่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง
บุคคลหรือองค์กรท าไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน จะเห็นไดจ้ากรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีพบว่า
ปัจจุบนั   มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยมากกวา่ 25 ลา้นคน และในจ านวนน้ีเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการสังคมออนไลน์ (Social 
Media) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (Facebook) มากถึง 15 ลา้นคน ซ่ึงประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศท่ีนิยมใช้มากเป็นอนัดับ 4           
ในทวีปเอเชีย โดยมีอตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ช้ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 70 % เติบโตมากเป็นอนัดบั 3 ของโลก  One 
Belife. (2561). 

สังคมไอทีหรือยคุท่ีมีความกา้วล ้าทางดา้นเทคโนโลยีของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีเป็นศูนยร์วมของการเช่ือมโยง
โลกในปัจจุบนัไปยงัโลกแห่งอนาคต ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก อาจกล่าวไดว้า่การสืบคน้
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ สามารถกระท าไดโ้ดยง่ายเพียงแค่รู้จกัใชอิ้นเตอร์เน็ตให้ถูกตอ้งและเหมาะสมต่อการใชง้าน ไม่วา่จะเป็น
ส่ิงเล็กหรือส่ิงใหญ่ข้อมูลก็จะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย จนท าให้เครือข่ายการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนัของมนุษยไ์ปแลว้อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีมี
ผูใ้ช้งานมากมายจากทั่วทุกมุมโลก เห็นสมควร ดังท่ี  ระวิ  แก้วใสสุก และชัยรัตน์ จุสปาโล. (2558).   ได้กล่าวไวว้่า 
“อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่วา่จะเป็นในดา้นการเรียน การสอน การคน้หา
ความรู้” จะเห็นไดว้า่หากขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาจากต าราเรียน หนงัสือ นิตยสาร ตลอดจนส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ ให้ขอ้มูลท่ีไม่
เพียงพอ ทางเลือกท่ีส าคัญในการสืบค้นขอ้มูลก็คือ การใช้อินเตอร์เน็ต เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ 
เปรียบเสมือนหอ้งสมุดขนาดยกัษท่ี์บรรจุคลงัความรู้ ไวร้องรับผูใ้ชง้านอยา่งไม่มีขีดจ ากดั เวชยนัต ์ สงัขจุ์ย้. (2552).   
การใชอิ้นเทอร์เน็ตมีประโยชน์หลากหลายไม่วา่จะเป็นเพ่ือการศึกษา หาความบนัเทิง คน้ควา้หาขอ้มูลและ โดยเฉพาะการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตในการขายสินคา้ออนไลน์ท่ีมีแพร่หลายไปทัว่โลก ในดว้ยการเช่ือมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหวา่งผูซ้ื้อ
และผูข้าย เพียงปลายน้ิวสัมผสั  ส าหรับเครือข่ายออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้นการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ 3 อนัดบัแรกท่ีนิยม 
ประกอบดว้ย อนัดบั 3 Youtube.com  ยทููบ เป็นเวบ็ท่ีให้ผูใ้ชส้ามารถอพัโหลดและแลกเปล่ียนคลิปวีดีโอผ่านทางเวบ็ไซต์
ได ้ อนัดบั 2 Facebook.com  เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และปัจจุบนัอนัดบั 1 google.com คือเซิร์ชเอน็จ้ิน
อนัดบัหน่ึงของโลกก็วา่ได ้ซ่ึงไดข้ยายตวัเองตลอดเวลาจากการพฒันาซอฟตแ์วร์ใหม่และการซ้ือกิจการอ่ืนรวมเขา้มาไดถู้ก
จดัอนัดบัใหเ้ป็นบริษทัท่ีน่าท างานมากท่ีสุดในอเมริกา  ส าหรับปัญหาของร้านคา้ออนไลน์ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  อาจจะสรุป
ไดว้า่ช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ถือเป็นปีทองของร้านออนไลน์ ยิง่ร้านไหนท่ีเปิดมาตั้งแต่สมยั Social Media ช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาน้ี เป็น
ช่วงเวลาท่ีร้านมีอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดด เพราะรู้วา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร และสัง่สมประสบการณ์ในการบริหารร้าน
แบบมืออาชีพมากกวา่ร้านมือใหม่ อาจท าให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ท่ีเจา้ของร้านออนไลน์มือเก่าเองก็ยงัรับมือไม่ทนั เหตุการณ์
ส าคญัของคนขายของออนไลน์คือ  1. เกิดการแข่งขนัเร่ืองราคาสินคา้และการจดัส่งมากข้ึนกว่าทุกปี  2. เกิดคู่แข่งใหม่ 
“โรงงานผลิตเองขายเอง”    3. เกิดช่องทางการขายใหม่ๆ 4. ความผกูพนัท่ีลูกคา้มีต่อร้าน (Customer Loyalty) เร่ิมสัน่คลอน  
และ 5. Content Marketing เร่ิมลา้หลงั [3] ถึงร้านคา้ออนไลน์จะมีปัญหา แต่ร้านคา้ออนไลน์ก็ยงัมีความน่าสนใจเพราะ
ตลาดยงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง   นั่นเพราะพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่เร่ิมเขา้สู่เครือข่ายทาง
สงัคม (Social Networking) มีการติดต่อและสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ (Online 
Community) มีลกัษณะเหมือนครอบครัวเดียวกนั  ท าให้ผูค้นสามารถรู้จกั พูดคุย แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และสามารถ
เช่ือมโยงกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและตลอดเวลาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Online Social Media) อีกทั้งคุณสมบติัของเครือข่าย
ออนไลน์ท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชน สามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่ส่ือท่ีมีอยูท่ัว่ไป ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ี
สามารถส่ือสะทอ้นไดถึ้งความสนใจและความคิดเห็นของผูค้นในสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อเหตุการณ์ในสังคมแต่ละช่วงเวลา 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  107 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

Atcreative. (2561).  ในปัจจุบนันอกจากส่ืออินเทอร์เน็ตในการคา้ออนไลน์จะมีความส าคญัแลว้  แต่การพฒันาสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ และแปลกใหม่เพ่ือป้อนเขา้สู่ตลาดออนไลน์ก็เป็นส่ิงส าคญัดว้ยเช่นกนั Sellsuki. (2561).  โดยเฉพาะประเทศไทยท่ี
ข้ึนช่ือในเร่ืองเกษตรกรรม  การพฒันาสินคา้เกษตรควบคู่ไปกบัการพฒันาเพจออนไลน์ ถือเป็นเร่ืองใหม่ท่ีคณะผูว้ิจยัให้
ความสนใจในการวิจยัเพ่ือกระจายสินคา้ชุมชนสู่ผูบ้ริโภค  ส าหรับตวัอยา่งการวิจยัในคร้ังน้ี คณะวิจยัไดเ้ลือก ผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรผลไมป่้า  “ลูกชก” ผลไมท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา เพราะจงัหวดัพงังา เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกลูกชกมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษสืบทอดกนัมาแต่ยาวนานจนถึงยคุปัจจุบนั ซ่ึงลูกชกเป็นมรดก
ทางธรรมชาติ มีการน าลูกชกมาใชป้ระโยชน์ดา้นการประกอบอาหาร  อาทิเช่น ลูกชกลอยแกว้ ลูกชกในน ้ าเช่ือม น ้ าตาลชก  
ลูกชกมีสีขาวขน้ด้วยความท่ีลูกชกมีรสชาติอร่อย ทานง่าย ให้เน้ือสัมผสัดีกว่าผลจาก ลูกชิด และลูกตาลท่ีเป็นพืชในวง
ตระกลูเดียวกนัท าให้ลูกชกเร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากข้ึน และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด  วิธีการเก็บรักษาโดยส่วนใหญ่
จะแปรรูปโดยวิธีการอบแห้ง  จึงตอ้งมีแนวทางการบริหารจดัการผลิตภณัฑใ์ห้เป็นไปในทิศทางท่ีเป็นระบบท่ีดีเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑซ่ึ์งมีปริมาณมาก และใครมาท่องเท่ียวจงัหวดัพงังาตอ้งไม่พลาดท่ีจะล้ิมลองรสชาติ  

สุวดี ผลงาม. (2559)   การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัดา้นการพฒันาชุมชน มุ่งเนน้การน าภูมิปัญญาการผลิต
ลูกชกมา แปรรูปให้เป็นผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีสร้างสรรค์ จากเดิมเป็นลูกชกลอยแกว้  มาเป็นลูกชกอบแห้ง  ให้สามารถเพ่ิม
ผลผลิตไดม้ากข้ึน ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล มีการพฒันาระบบการตลาดโดยใชรู้ปแบบของ “เพจออนไลน์” เขา้มาช่วย
กระจายขอ้มูลในส่วนของการให้ความรู้ ควบคู่ไปกบัการจ าหน่ายสินคา้ในเชิงสร้างสรรค ์เดิมท่ีมีคนรู้จกัผลิตภณัฑล์ูกชก 
สินคา้ของดีจงัหวดัพงังาในวงแคบๆ เกิดการกระจายขอ้มูลให้ลูกคา้บุคคลทัว่ไปไดรู้้จกัมากข้ึน  เน่ืองจากท่ีผ่านมาชุมชน
ตอ้งประสบปัญหากบัระบบตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่คงท่ี  จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็น
ปัจจยั ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกการตลาด ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้ ก็ผลกัดนัให้ระบบตลาดปรับตวัตาม อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาล การปรับปรุงระบบการขนส่ง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ในดา้นการผลิต การขนส่ง และการเก็บ
รักษา การเปล่ียนแปลงดา้นการผลิต มีการผลิตสินคา้ตลอดปี ผลิตสินคา้ชนิดใหม่ๆ เกิดข้ึน บางคร้ังผลผลิตอาจมากเกิน
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตลาด  ท าใหผ้ลผลิตเสียหายและเน่าเสียไดง่้าย  ส่วนใหญ่ยงัตอ้งประสบปัญหาการเก็บรักษา
ผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาน้ีนับว่าเป็นปัญหาท่ีพบบ่อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภณัฑ์ประเภทผลไม ้มกัจะเกิดความ
เสียหายท่ีเกิดจากการบรรจุหีบห่อขณะขนส่งไปยงัผูบ้ริโภค หรือบางกรณีการท่ีมีแบรนดเ์นมท่ีดีเยีย่ม แต่ถา้มีปริมาณสินคา้
ในจ านวนจ ากดัและไม่เพียงพอก็กลายเป็นปัญหาในดา้นการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมากข้ึนในปัจจุบนั 
ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการตลาดได ้ การพฒันาผลิตภณัฑลู์กชกอบแห้งของกลุ่มบา้นบางเตย  จะช่วยลดความเสียหาย
ในการขนส่ง  สามารถยืดอายกุารเก็บรักษาไดน้านข้ึน  การพฒันาในส่วนของรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยัมากข้ึน 
ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้คณะผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาขอ้มูลการพฒันาผลิตภณัฑ์ลูกชกของกลุ่มแม่บา้นบางเตยใต ้
ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา เพ่ือท่ีจะทราบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการน าลูกชกมาแปรรูปผลิตภณัฑ์ชุมชน และ
เผยแพร่ขอ้มูลผลิตภณัฑชุ์มชนผา่น “เพจออนไลน์” ในเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑล์ูกชกแปรรูปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน อนัจะ
น าไปสู่ผลผลิตท่ีตลาดและผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสามารถกระจายรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนมีรายไดเ้พ่ิม  มากข้ึน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
วธีิการวจิยั เป็นแบบผสม 
การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มผลิตลูกชก บา้นบางเตยใต ้ ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  กลุ่ม
ตวัอยา่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม จ านวน 20 คน ประกอบดว้ย 1) กลุ่มผูน้ า จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ปราชญช์าวบา้น พฒันา
กรบา้นบางเตย และผูน้ ากลุ่ม จ านวน 2 คน  2) กลุ่มผูผ้ลิต จ านวน 5 คน  และ 3) กลุ่มผูบ้ริโภค จ านวน 10 คน 
ในการวิจยัเชิงคุณภาพยงัมีการทดสอบพฒันาผลิตภณัฑ์ลูกชกลอยแกว้เป็นลูกชกอบแห้ง ซ่ึงเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาสู่
นวตักรรม ประกอบดว้ยการศึกษาภูมิปัญญา วธีิการผลิตลูกชกลอยแกว้แบบเดิม ของชุมชน จากนั้นคณะวิจยัมีการทดสอบ
สร้างผลิตภณัฑ์สร้างสรรคล์ูกชกอบแห้ง โดยการเช่ือมลูกชกให้มีการดูดซึมน ้ าตาลให้อ่ิมตวั เอาไปผ่านลมร้อน และตาก
แห้ง โดยใชอุ้ณหภูมิท่ีพอเหมาะ ภายใตร้ะยะเวลาท่ีเหมาะสม ให้ไดลู้กชกอบแห้งแบบโยโย ่โดยใชเ้ทคโนโลยีอยา่งง่ายท่ี
ชุมชนสามารถผลิต และจดัจ าหน่ายได ้
                 1.3 การวิจยัโดยใชแ้บบส ารวจออนไลน์  แบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามทั่วไปท่ีผูว้ิจยัน าไปโพสต ์
(Post) หนา้แฟนเพจภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย จ านวน 306 คน ประกอบดว้ย เพศชาย 155 คน เพศหญิง 151 คน โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งตอ้งเคยอ่านและเคยกดถูกใจ (Like) 
      1.4 วิธีการพฒันาเพจลูกชก  มีการระบุขอ้มูลพ้ืนฐานของเพจท่ีชดัเจน  มีการเลือกภาพท่ีมีความเหมาะสมกบั
เพจ มีการอพัเดทภาพและขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  สร้างเพจให้มีชีวิต  ภาพท่ีน าเสนอจะตอ้งสะทอ้นเร่ืองราวของเพจ มีสีสัน
สดใส สวยงามน่าติดตาม ผูดู้แลเพจจะตอ้งหมัน่ถามตอบ มีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกในเพจตลอดเวลา เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์และทศันคติท่ีดีต่อแฟนเพจภูมิปัญญาลูกชก และกระตุน้ใหส้มาชิกในเพจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
กดไลน์ แลกเปล่ียนเรียนรู้  กดแชร์เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลเพจใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
            2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั  
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Method) ทั้ งวิจยัเชิงปริมาณ (Quantity Research) และวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Quality Research) ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบประชุมกลุ่มดงัน้ี 
     แบบสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์เจาะประเด็นในเร่ืองภูมิปัญญา และการพฒันา
ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย อ าเมือง จงัหวดัพงังา มีการพฒันาในรูปแบบการทดลองแปรรูปจากลูกชกในน ้ าเช่ือมไปสู่ลูก
ชกอบแหง้ 
     แบบประชุมกลุ่ม เป็นการจดัประชุมกลุ่มผูรู้้ และผูร่้วมปฏิบติัการพฒันาผลิตภณัฑ์ลูกชก จ านวน 3-5 คน ใชเ้วลา   1 
ชัว่โมง มีการเตรียมค าถามเป็นประเด็นต่างๆ โดยมุ่งเนน้ในส่วนของการแปรรูปลูกชกในน ้ าเช่ือมไปสู่ลูกชกอบแหง้ 
     เม่ือไดข้อ้มูลจากการวจิยัเชิงคุณภาพแลว้ จะมีการส่งขอ้มูลใหก้บัทีมวชิาการเชิงปริมาณเพ่ือน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเพจ
ออนไลน์ควบคูก่นัไป  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
     วิจยัเชิงปริมาณ (Quantity Research) ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ส าหรับ
กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ชม เพจ ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย แบ่งเป็นตอนดงัน้ี 
      ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
      ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของเร่ือง“แนวทางการพฒันา   “เพจ” ออนไลน์ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบาง
เตย” 
      ตอนท่ี 3 ผลการใชข้อ้มูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (ดา้นภาษาและภูมิปัญญา) 
     ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิรท ์
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(บุญชม ศรีสะอาด  2556 : 121)  โดยก าหนดระดบัการมีส่วนร่วม  5  ระดบัไดแ้ก่ 
ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด    ก าหนดให ้  5   คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นมาก        ก าหนดให ้  4   คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นปานกลาง    ก าหนดให ้ 3  คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ย    ก าหนดให ้ 2  คะแนน 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด    ก าหนดให ้  1   คะแนน 
แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียของค าตอบแบบสอบถามใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
(บุญชม    ศรีสะอาด  2556 : 121)   
ค่าเฉล่ีย  4.51  -  5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51  -  4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51  -  3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51  -  2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00  -  1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4  แบบแสดงความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
วจิยัเชิงคุณภาพ (Quality Research)  
ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัเป็นแบบสมัภาษณ์ (Interview) เป็นแบบก่ึงมีโครงสร้าง  
(Semi – Structered Interview) โดยแบ่งแบบสมัภาษณ์เป็น 2 ชุด ไดแ้ก่ 
แบบสมัภาษณ์ชุดท่ี 1 : กลุ่มชาวบา้นชุมชนบา้นบางเตย  มีทั้งหมด 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์จาก SWOT สัมภาษณ์เร่ืองจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพฒันา ผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 
 ตอนท่ี 2 สอบถามตามแนวคิดการพฒันาโดยการพึ่งตนเอง 
 ตอนท่ี 3 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินลูกชกมีจุดเด่นอยา่งไร 
แบบสมัภาษณ์ชุดท่ี 2 : กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท า เพจ มีทั้งหมด 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์จาก SWOT สัมภาษณ์เร่ืองจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพฒันาเพจ ออนไลน์     
ของกลุ่ม 
 ตอนท่ี 2 สอบถามตามแนวคิดการพฒันาโดยการพึ่งตนเอง 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัจุดเด่นในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งภาคสนามไดแ้ก่ 
กลุ่มชาวบา้นชุมชนบา้นบางเตย  จ านวน  7  คน 
กลุ่มผูน้ า จ านวน 4  คน ประกอบดว้ย  ผูจ้ดัการ  ฝ่ายการตลาดออนไลน์ เพจ,  ผูบ้ริหารศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาล
ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล,  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล และสังคมและบริษทัยีป
อินทสสิแอนด ์จ ากดั  และกลุ่มชาวบา้นชุมชนบา้นบางเตย จ านวน  3 คน 
มีผูเ้ขา้ชม เพจ ออนไลน์ ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  จ านวน 432 คน 
ขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) 
  ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ  ทั้ งภาครัฐ และเอกชนรวมถึงเอกสารแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการอภิปรายผลการวจิยั 
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
     เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จึงไดน้ ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงแจง้ระดบั
คะแนน วิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอ โดยผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาท าการสังเคราะห์
เน้ือหา และสรุปผลการวจิยั 
4. สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั และการน าเสนอข้อมูล 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  น าเสนอขอ้มูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ และ
สถิติวเิคราะห์ 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชก  ปราชญช์าวบา้น มีความคิดเห็นวา่ ลูกชกนั้นเม่ือก่อนท าเป็นลูกชกสดขาย 

ขายเป็นกิโลหลงัจากนั้นก็มีการน ามาแปรรูปเป็นของหวานท่ี เรียกกนัวา่ ลูกชกลอยแกว้ หรือ ลูกชกในน ้ าเช่ือมมีจุดก าเนิด
คือเรามีทรัพยากรท้องถ่ินอยู่แลว้ท าอย่างไรเราจะน าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์จึงมีแนวคิดน าลูกชกมาใช้
ประโยชน์โดยการน ามาแปรรูปลองผิดลองถูกจึงออกมาเป็นของหวานน่าทาน คือ ลูกชกลอยแกว้และสร้างรายไดใ้ห้แก่
ครัวเรือนท าใหแ้ต่ละครัวเรือนมีรายได ้โดยมี ขั้นตอนการแปรรูป  วธีิการท าลูกชกเราตอ้งสวมถุงมือใส่เส้ือแขนยาวปิดเน้ือ
ปิดตวัให้มิดชิดไม่เช่นนั้นเราจะคนัเพราะตน้ชกมียางท่ีเป็นพิษท าใหเ้ราแพไ้ดอ้าจจะคนัตามผิวหนงัไดห้รืออาจระคายเคือง
เม่ือเก็บลูกชกมาแลว้ให้ตดัเป็นท่อนแลว้ตั้งไฟตม้น ้ าให้กระทะร้อนและตม้ประมาณคร่ึงชัว่โมงหรือ 45 นาทีแต่ถา้หากตม้
มากกวา่นั้นจะท าให้ลูกชกไม่สวยและเม็ดขา้งในก็จะแดง พอสุกไดท่ี้ก็เอามาหั่นออกแลว้แกะเม็ดออกแลว้ก็ลา้งแช่น ้ าไว ้
แลว้ก็ลา้งให้สะอาดยางของมนัจะออกแลว้ก็แช่น ้ าต่ออีก2-3วนั จึงจะน าวธีิการท าลูกชกลอยแกว้ โดยตั้งน ้ าร้อนให้เดือดเท
น ้ าตาลทรายลงไปเค่ียวน ้ าตาลทรายให้ละลายใส่ใบเตยเพ่ือเพ่ิมความหอมใส่เกลือลงไปเลก็นอ้ยใส่ลูกชกลงไปตม้ประมาณ 
5 นาที ปิดเตารอใหเ้ยน็ ทานเป็นของหวานได ้ต่อมากลุ่มผูผ้ลิตลูกชก  ผลิตภณัฑชุ์มชน  มีความสนใจเก่ียวกบัการพฒันาลูก
ชกมาเป็นลูกชกแช่อ่ิมอบแหง้ โดยมีการทดลองน าลูกชกในน ้ าเช่ือม มาเช่ือมเพ่ิมความหวานอีกคร้ังดว้ยน ้ าตาลปึกโดยอาศยั
ระบบการดูดซบัความหวานให้ลูกชกอ่ิมตวั และน ามาอบแห้งเพ่ิมเติมดว้ยการอบรมร้อนดว้ยเคร่ืองอบท่ีอุณหภูมิ 250 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที แลว้น าไปผึ่งลมเป็นเวลา 20 ชั่วโมง จากนั้นจะไดผ้ลิตภณัฑ์ออกมาเป็นลูกชกอบแห้ง หรือ
เรียกวา่ลูกชกแกว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุวดี ผลงาม. (2559) กล่าววา่  กระบวนการแช่อ่ิมลูกชกภายใตร้ะบบออสโม
ซีสและการอบลมร้อนแบบถาด สามารถน าลูกชกแช่อ่ิมอบแห้งไดจึ้งท าการทดสอบคุณภาพทางกายภาพและทดสอบทาง
ประสาทสัมผสั ผลท่ีได ้1) ลูกชกท่ีเก็บเก่ียวในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม เป็นลูกชกท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการแช่อ่ิม
อบแหง้  2) ลูกชกแช่อ่ิมอบแหง้มี ค่าวอเตอร์ แอคติวตีิ (aw) ไม่เกิน 0.75  3) การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัของ
ลูกชกแช่อ่ิมอบแหง้ดา้นรูปทรง สี กล่ิน รส เน้ือสมัผสัและความชอบโดยรวม ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับอยูใ่นเกณฑร์ะดบั
ชอบมาก  4) ลูกชกแช่อ่ิมอบแห้งมีต้นทุนการผลิตต่อปริมาณสุทธิ 100 กรัม 16.33 บาท และ 5) ผูเ้ข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด ค าส าคญัจุดเด่นของผลิตภณัฑ์คือสามารถเก็บไวกิ้นไดน้าน
ตลอดปีและสามารถน ากลบัมาตม้ทานได ้ 
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2. การพฒันาเพจออนไลน์ 
  ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 49.35  มีอายมุากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.83 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 20 -30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.52  มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 54.90 อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 68.63 รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน
เอกชนคิดเป็นร้อยละ 13.40 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.58 
รองลงมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80  
 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นเก่ียวกบั “แนวทางการพฒันา  “เพจ” ออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์  ลูก
ชกบา้นบางเตย อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา”แสดงผล ดงัน้ี 
 1. ดา้นเพจออนไลน์ 
ตารางที ่ 1  ความคิดเห็นเก่ียวกบัเพจออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง จงัหวดั
พงังา ดา้นเพจออนไลน ์
เพจออนไลนเ์พ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชก   บา้นบาง
เตย  ดา้นเพจออนไลน ์ X  S.D. 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

1. การท่ีมีเพ่ือนในเฟสบุ๊คนอ้ยจะส่งผลกระทบต่อทางดา้น 
   การเผยแพร่สินคา้ลูกชกกบั “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก 
   บา้นบางเตย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา 

3.94 0.83 มาก 

2. การใชอิ้นเทอร์เน็ตมีขอ้จ ากดั  จึงท าใหก้ารด าเนินงาน 
   เป็นไปอยา่งยากล าบาก 

3.79 0.93 มาก 

3. การน าเสนอข่าวสารของ “เพจ”ภูมิปัญญาลูกชก 
   บา้นบางเตย อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา ท าใหน่้าร าคาญ 

3.77 1.03 นอ้ย 

4. จ านวนผูเ้ขา้ชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย   
   อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของสินคา้ 

3.97 0.92 มาก 

5. เน้ือหาการน าเสนอของ“เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก 
   บา้นบางเตย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  มีความน่าสนใจ 

4.05 0.76 มาก 

โดยรวม 3.91 0.71 มาก 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัเพจออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่
ผลิตภณัฑล์ูกชก บา้นบางเตย อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา ดา้นเก่ียวกบัเพจออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.91) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่  
 เน้ือหาการน าเสนอของ“เพจ”ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย  อ าเภอเมือง  จังหวดัพังงา  มีความน่าสนใจ                        
( X  = 4.05) จ านวนผูเ้ขา้ชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบ้านบางเตย อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  ข้ึนอยู่กบัคุณภาพของสินคา้                
( X  = 3.97)  การท่ีมีเพ่ือนในเฟสบุ๊คนอ้ยจะส่งผลกระทบต่อทางดา้นการเผยแพร่สินคา้ลูกชกกบั “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชก
บา้นบางเตย  อ าเภอเมือง   จงัหวดัพงังา ( X  = 3.94) และการใชอิ้นเทอร์เน็ตมีขอ้จ ากดัจึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง
ยากล าบาก ( X  = 3.79) ตามล าดบั และอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเชิงลบ คือ การน าเสนอข่าวสารของ “เพจ”
ภูมิปัญญาลูกชกบา้น    บางเตย อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา ท าใหน่้าร าคาญ ( X  = 3.77) 
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ตารางที ่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัเพจออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชก บา้นบางเตย  อ าเภอเมืองจงัหวดั
พงังา ดา้นแนวทางการพฒันาเพจออนไลน์  
เพจออนไลนเ์พ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชก              บา้น
บางเตย  ดา้นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาเพจออนไลน ์ X  S.D. 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

1. หากมีรูปภาพใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย   
    อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  มีความน่าสนใจจะท าใหผู้เ้ขา้ชม 
    ติดตามมากข้ึน 

4.02 0.84 มาก 

2. การน าเสนอข่าวสารผา่นขอ้ความ (ช่องแชท , อินบลอ็ก)  
    เป็นช่องทางท่ีท าใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บข่าวสารมากข้ึน 

4.00 0.95 มาก 

3. หากมีการใชข้อ้ความโฆษณาท่ีน่าสนใจ  จะท าใหผู้เ้ขา้ชมสนใจ  
    “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง   
    จงัหวดัพงังามากข้ึน 

4.15 0.95 มาก 

4. ผูเ้ขา้ชม “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง   
    จงัหวดัพงังา จะมากข้ึนหากมีสินคา้ท่ีคุณภาพ   
    และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

3.93 1.06 มาก 

5. หาก “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง   
   จงัหวดัพงังา  มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจจะท าใหผู้เ้ขา้ชมติดตาม 
    เพ่ิมมากข้ึน 

4.08 0.72 มาก 

โดยรวม 4.03 0.71 มาก 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัเพจออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่
ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา ดา้นแนวทางการพฒันาเพจออนไลน์  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  
= 4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกไดด้งัน้ี หาก
มีการใชข้อ้ความโฆษณาท่ีน่าสนใจ  

จะท าให้ผูเ้ขา้ชมสนใจ “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังามากข้ึน( X  = 4.15)  หาก 
“เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อ าเภอเมืองจงัหวดัพงังา  มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจจะท าใหผู้เ้ขา้ชมติดตามgพ่ิมมากข้ึน  ( X  
= 4.08) และ  หากมีรูปภาพใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา มีความน่าสนใจจะท าให้ผูเ้ขา้
ชม ติดตามมากข้ึน( X  = 4.02) ตามล าดบั 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท า เพจ ออนไลน์ทั้ ง 3 คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ  ฝ่ายการตลาดออนไลน์ เพจ,  ผูบ้ริหารศูนย ์    
การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล และผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ไดใ้ห้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ไวว้า่การท าบทความน ามาเสนอในเวบ็ไซตห์รือการท าเพจให้มีประสิทธิภาพและถูกใจ
แฟนเพจมากยิง่ข้ึนตอ้งมีเคลด็ลบัประกอบดว้ย   

1.ตอ้งมีการระบุขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวเพจออนไลน์ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น ค าบรรยายเก่ียวกบั
เพจและอีเมล เบอร์โทรศพัท ์ของชาวบา้นบางเตยรวมถึงช่วงเวลาในการโพสขอ้ความนั้นๆดว้ย   

2.ควรมีการเลือกภาพ ใหมี้ความเหมาะสม ซ่ึงภาพท่ีใชค้วรมีสีสนัสดใสและหากเป็นภาพท่ีมีใบหนา้คนอยูใ่นภาพ
จะยิง่ช่วยดึงดูดความสนใจจากผูพ้บเห็นมากข้ึน  

3.ควรมีการเลือกภาพโปรไฟลท่ี์มีความโดดเด่นสะดุดตาเพ่ือเพ่ิมการจดจ าเพจของผูพ้บเห็นไดดี้ยิง่ข้ึน  
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4.หมัน่พูดคุยและตอบค าถามกบัแฟนเพจรวมถึงผูติ้ดตามผ่านการคอมเมนต์เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสัมพนัธ์และ
สร้างทศันคติดา้นบวกของแฟนเพจท่ีมีต่อเพจภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย 

5.กระตุน้การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคเช่น การกดไลน์ คอมเมนตแ์ละแชร์โดยใชก้ารตั้งค  าถาม รวมถึงน าเสนอ
เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์มาใชใ้นการดึงดูดความสนใจใชรู้ปภาพมาช่วยในการน าเสนอบนเพจ  

โดยผลการส ารวจมาแลว้พบวา่การโพสตโ์ดยใชรู้ปภาพนั้นเป็นรูปแบบท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ช่ืนชอบมากท่ีสุดซ่ึง
ส่งผลท าให้มีแนวโนม้ในการไลน์และแชร์ต่อเพ่ิมข้ึนมีการโพสตแ์ละน าเสนอบทความท่ีมีเน้ือหาหลากหลายและน่าสนใจ
เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ให้ผูอ่้านรู้สึกไม่เบ่ือหน่ายและจ าเจ โพสตข์อ้ความและเน้ือหาให้มีความสั้น,กระชบั,ชดัเจนและ
ถูกตอ้งหลีกเล่ียงการโพสตท่ี์มีความยาวมากเกินไปหรือมีแต่น ้ าไม่มีเน้ือนัน่เอง โพสขอ้ความหรืออพัเดทบนเพจ ในปริมาณ
ท่ีเหมาะสมหรือเฉล่ียไม่เกิน 2-4 คร้ังต่อวนั ซ่ึงหากโพสมากเกินไปอาจท าใหแ้ฟนเพจเกิดความร าคาญและอาจกดยกเลิกเพจ
ได ้ สร้างเพจให้มีความน่าสนใจยู่เสมอ เช่น มีการแสดงหรือน าเสนอโชวท่ี์น่าสนใจหรือเรียกเสียงหัวเราะจากผูช้มได ้          
มีความซ่ือสตัยแ์ละความจริงใจต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงหมายถึงหากมีคอมเมนตห์รือแสดงความคิดเห็นในดา้นลบจากผูบ้ริโภคควร
มีการน าเสนออยา่งตรงไปตรงมา รวมถึงยอมรับถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนและน าขอ้ผิดพลาดนั้นไปแกไ้ข มีการอพัเดตขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑต์อ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ โดยขอ้มูลน าเสนอตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองในเพจและตอ้งเป็นขอ้มูลผูช้มตอ้งติดตาม
การดูแลเพจท่ีเหมาะสม เช่น การลบสแปมหรือส่ิงรบกวน แต่ไม่ควรลบคอมเมนตท่ี์มีการแสดงความคิดเห็นในดา้นลบออก 
เพ่ือแสดงความจริงใจในการน าเสนอขอ้เท็จจริงต่อผูบ้ริโภค มีการอพัเดต เพจ ให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ  ไม่ควรมีการ
อพัเดตขอ้มูลบนเพจแบบอตัโนมตัโดยใช ้RSS Feed (Really Simple Syndication) หรือการอพัเดทผ่าน Twitter เพราะแฟน
เพจท่ีมาติดตามตอ้งการติดตามข่าวสารผา่นเพจเท่านั้น ซ่ึงควรแยกช่องทางในการอพัเดตขอ้มูลอยา่งชดัเจน  

ผลการวิจัยในคร้ังน้ี มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายดังน้ี ความคิดเห็นของผูค้นในสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อ
เหตุการณ์ในสังคมแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการโฆษณาและการขายสินคา้ลูกชกใน “เพจ” ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย เพื่อ
สร้างเครือข่ายและการตลาดสามารถเพ่ิมราบได้ ได้มากข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ E. Jerome McCarthy และศิ
ริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ได้อา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) ของ Philip  
Kotler)  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้ความหมายของการตลาดว่าเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมทั้ งหลายท่ีเก่ียวกับความ
พยายามใหอ้งคก์ารบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์โดยอาศยัการคาดหมายความตอ้งการต่างๆท่ีสินคา้และบริการผา่นจาก
ผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยสรุปดงัน้ี         
  1. การพฒันาบุคลากร การสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ การสร้าง “เพจ” 
ออนไลน์ เช่น เป็นฝ่ายท่ีให้ขอ้มูลข่าวสาร เน่ืองจากส่ือประเภทน้ีสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านทางระบบส่ือออนไลน์ ถึง
ประโยชน์และสรรพคุณของสินคา้  
   2. การผลิตส่ือ ส่ือเป็นเคร่ืองมือเทคโนโลยีอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้การปฏิบติังานเผยแพร่ข่าวสารให้บรรลุไปได้
ดว้ยดี และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ช่วยเร้าความสนใจ จดจ าง่าย และประหยดัเวลา มีการพฒันาการผลิตส่ือดา้นประโยชน์ของ
ลูกชก ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายต่างๆซ้ึงอาจเป็นส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือชุดเผยแพร่ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา และ
คุณประโยชน์ประเภทต่างๆ 
  3. การท าการตลาด คือ กระบวนการของการส่ือสารคุณค่าของผลิตภณัฑ์  หรือบริการไปยงัลูกคา้การตลาด  อาจ
ถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินคา้ในบางคร้ัง  แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหน่ึงของการตลาด “เพจ” 
ออนไลน์ ภูมิปัญญาลูกชกบา้นบางเตย อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังา ก่อใหเ้กิดประโยชน์ของการพฒันาการตลาดแบบออนไลน์
ดา้นการใชเ้พจของชุมชน ดงัน้ี 
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ดา้นเพจออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย  ดา้นเพจออนไลน ์
ดา้นเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย  ดา้นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาเพจออนไลน์ 
ดา้นการใชข้อ้มูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ดา้นภูมิปัญญา  และดา้นแหล่งเรียนรู้ 
 

สรุปผลการวจัิย 
      ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินลูกชกแปรรูปชุมชนบา้นบางเตย จุดเด่นคือ เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัเกิด
จากการพฒันา การปรับตวั ปรับวิถีชีวติิของคนในชุมชนบา้นบางเตย อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา เป็นจุดก าเนิดท่ีมีทรัพยากร
ทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน  และการพฒันาผลิตภณัฑลู์กชกแปรรูปสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน  ท าใหแ้ต่
ละครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการสอบถามผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยทราบเก่ียวกับการน าลูกชกมาประกอบอาหาร 
รับประทาน  ตอ้งการให้มีการพฒันาผลิตภณัฑลู์กชกในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น พายลูกชก วุน้ลูกชก โดยควรมีการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์นดา้นรูปลกัษณ์  รสชาติ สีสนั กล่ิน และควรมีการพฒันาแบรนด ์หรือช่ือผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยั จดจ าง่าย 

การพฒันา  “เพจ” ออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑลู์กชกบา้นบางเตย อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา” 
ส่งผลให้ภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชกเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน  มีคนให้ความสนใจติดตามขอ้มูล  เกิดการซ้ือ-ขาย
ออนไลน์ และมีการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายไดม้ากข้ึนโดยภาพรวมของการพฒันาเพจลูกชกออนไลน์อยูใ่นระดบัดีมาก
เม่ือพิจารณา รายละเอียดแต่ละประเด็น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับด้านเพจออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ลูกชกบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา ดา้นแนวทางการพฒันาเพจออนไลน์ ดา้นความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเพจออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ลูกชกบา้นบางเตย  อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา ดา้นเพจ
ออนไลน์ ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับผลการใช้ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนบ้านบางเตย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพงังา ด้านภูมิปัญญา อยู่ในระดับดีมาก  ท่ีผลวิจยัเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่าใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือกระจายขอ้มูล
ข่าวสารส่วนใหญ่เร่ิมเขา้สู่เครือข่ายทางสังคม (Social Networking) มีการติดต่อและสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในโลก
ออนไลน์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ (Online Community) ท่ีมีลกัษณะเป็นสังคมเสมือน (Virtual Community)ท าให้ผูค้น
สามารถรู้จัก พูดคุย แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ (Online Social Media) อีกทั้ งคุณสมบัติของเครือข่ายออนไลน์ท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชน สามารถกระจายขอ้มูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วกว่าส่ือท่ีมีอยู่ทัว่ไป ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ีสามารถส่ือสะทอ้นไดถึ้งความสนใจของผูท่ี้ติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑลู์กชก 
 

กติติกรรมประกาศ 
คณะวิจยัขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้ให้การสนับสนุน ให้ขอ้มูล และมีส่วนร่วมในงานวิจัยทุกท่าน จนงานวิจัย

ประสบความส าเร็จ ขอบคุณสาขาวิชาการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และวิทยาลยัชุมชนพงังา                  
ในการช่วยเหลือ  ให้ค  าปรึกษา รวมถึงให้ก าลงัใจในการท างานวิจยั และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ในการเปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมในการน าเสนอผลงานวจิยัในคร้ังน้ี 
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การออกแบบและสร้างส่ือการเรียนการสอนชุดทดลอง เร่ือง สัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลเีซอรีน 
Design and Construction of Instruction Media on Experimental Set of Dynamic Viscosity  

Coefficient of Glycerin 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีไดท้ าการออกแบบและสร้างส่ือการเรียนการสอนชุดทดลอง เร่ือง สัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลีเซอ
รีน โดยใช้ชุดตรวจวดัระยะทางด้วยเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค และชุดตรวจจับเวลาการเคล่ือนท่ีด้วยเซนเซอร์แสง เม่ือจ่าย
กระแสไฟฟ้าใหก้บัเซนเซอร์แม่เหลก็ เพื่อยึดลูกกลมโลหะกบัแกนเหลก็ของเซนเซอร์แม่เหลก็ กดสวติซ์เปิด-ปิดบนชุดปล่อย
ลูกกลมโลหะ เพ่ือตดักระแสไฟฟ้า ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกกลมโลหะตกลงไปในท่อทรงกระบอกท่ีมี กลีเซอรีนอยูภ่ายใน เวลา
และระยะทางท่ีลูกกลมโลหะเคล่ือนท่ีไดจ้ะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร โดยใชเ้ซนเซอร์แสงและเซนเซอร์อลัตร้าโซ
นิค ตามล าดบั ผลการศึกษา พบวา่ ส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนสามารถตรวจวดัระยะทางและตรวจจบัเวลาของ
วตัถุในกลีเซอรีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า ดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้สามารถค านวณหาความเร็วปลายของลูกกลมโลหะในกลีเซอรีน
ไดผ้ลเป็นอย่างดี อีกทั้งยงัมีตน้ทุนต ่าและมีกลไกท่ีไม่ซับซ้อนง่ายต่อการใชง้าน นอกจากน้ี ยงัพบวา่ เม่ือค านึงถึงอิทธิพลของ
ผนังท่อเขา้ไปดว้ย  ค่าความคลาดเคล่ือนของสัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน ของส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองท่ี
สร้างข้ึนมีค่านอ้ยกวา่ 10% เม่ือเทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากการใชน้าฬิกาจบัเวลา 
 
ค าส าคญั : สมัประสิทธ์ิความหนืดพลวตั, กลีเซอรีน, เซนเซอร์อลัตร้าโซนิค, เซนเซอร์แสง 
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ABSTRACT 
 

This research paper presents the design and construction of instruction media on experimental set of dynamic 
viscosity coefficient of glycerin by using the distance measurement set with ultrasonic sensor and the timer detector set of 
the object motion with light sensor. The magnetic sensors connected to supplying electricity, were used to mount with the 
various sizes of the metal ball to the iron core of the sensor. After pressing the on-off switch for cutting the electricity, the 
metal ball would be released and fell into the glycerin which was contained inside a cylinder tube. The time and distance 
of the set of metal balls would be recorded and displayed on the 20 x 4 characters LCD screen by using the light and 
ultrasonic sensors, respectively. After studying with this experimental set, it was found that the correct and accurate data 
set of distance and time of the object motion in glycerin were measured and recorded.  Hence, the suitable values of 
terminal velocity of the metal ball in glycerin were easily studied and evaluated. Furthermore, this experimental set was 
really low cost and also easy to operate for using. Moreover, it was also found that the error of the dynamic viscosity 
coefficient of glycerin which studied from the experimental set comparing to the data set from using a stopwatch was less 
than 10% when considering the influence of the tube wall. 
 
Keywords: Dynamic Viscosity Coefficient, Glycerin, Ultrasonic Sensor, Light Sensor 
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บทน า 
ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในระดบัอุดมศึกษาประสบปัญหาอยา่งมาก เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเป็นส าคญั ซ่ึงครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้กบั
ผูเ้รียน และตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมให้กบัผูเ้รียนแต่ละคน (นนัทวนั ทองพิทกัษ.์ 2557 : 6) โดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบัติการทดลองจริงควบคู่กับการเรียนทฤษฎี เพ่ือให้ผู ้เรียนสามารถเข้าใจเน้ือหาได้อย่างถูกต้อง และฝึกการใช้ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ในทุกด้าน เช่น การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การก าหนดตวัแปร การทดลอง การตีความหมาย และ
สรุปผลการทดลอง อีกทั้ งยงัช่วยให้ผูเ้รียนใช้เคร่ืองมือ และเก็บรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี ( นิศาชล บุญประชม. 2551 : 1)                
โดยสอดคลอ้งกบั  ชญานิศ ทองมาก (2553 : 1) ซ่ึงกล่าววา่ ระดบัความสามารถของเด็กไทยในการเรียนวิชาฟิสิกส์อยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า
กว่ามาตรฐาน เน่ืองจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเน้นท่ีความรู้มากกว่าการลงมือปฏิบัติจริง อาจจะท าให้เกิดความเขา้ใจใน
เน้ือหาได้ยากกว่า ท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจในวิชาฟิสิกส์น้อยลง ซ่ึงในการปฏิบัติการทดลองจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ
เน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถดึงดูดให้ผูเ้รียนหันมาสนใจในวิชาฟิสิกส์มากข้ึนดว้ย แต่ปัญหาท่ีส าคญัของการสอนดว้ยวิธีน้ี
คือ ขาดแคลนอุปกรณ์เคร่ืองมือ หรือชุดการทดลองท่ีน ามาใช้ในการสอน เน่ืองด้วยงบประมาณท่ีได้จากหน่วยงานของรัฐไม่
เพียงพอต่อการจัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือให้เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้ งยงัมีราคาสูงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ                            
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิศาชล บุญประชม ( 2551 : 2) กล่าววา่ งบประมาณในการสอนปฏิบติัการทดลอง จะใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง   
ส่วนใหญ่ตอ้งสั่งซ้ือมาจากต่างประเทศ แต่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ค่อนขา้งจ ากัดท าให้ไดชุ้ดทดลองไม่เพียงพอกบัการ
ทดลอง ดงันั้นไดมี้นกัการศึกษาหรือนักวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์ไดส้ร้างเคร่ืองมือหลากหลายรูปแบบ เพ่ือช่วยในการพฒันาการเรียน
การสอนในระดบัมธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา จากการศึกษาพบว่าการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชา
ฟิสิกส์จะท าให้ผูเ้รียน หรือผูท่ี้น าชุดทดลองไปใช ้มีความเขา้ใจไดม้ากข้ึน แต่ส่ือการเรียนการสอนยงัไม่ไดมี้การน าเทคโนโลยี
ทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาใช ้หรือน ามาใชน้อ้ยมาก ดงันั้นในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนในปัจจุบนั ควรน าเทคโนโลยีทางดา้น
อิเล็กทรอนิกส์เขา้มามีบทบาทต่อการใชง้านให้มากข้ึนในการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือให้มีความน่าสนใจ 
เขา้ใจในเน้ือหาไดง่้ายข้ึน ให้ผลท่ีแม่นย  าและมีประสิทธิภาพ มีขอ้ผิดพลาดนอ้ยลง มีความปลอดภยัมากข้ึน ลดระยะเวลาในการ
ท างาน ลดตน้ทุนในการผลิต เน่ืองดว้ยมีขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆไดง่้าย และสะดวก
ต่อการน าไปประยกุตใ์ชง้านในดา้นต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ จากเหตุผลท่ีกล่าวมาทั้งหมด จะเห็นไดว้า่ในการเรียนการสอน
ท่ีใชส่ื้ออุปกรณ์ จะท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน และพบวา่ไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัความหนืดของกลีเซอรีนหลาย
ท่าน ไดแ้ก่ สมจิตร มาศงูเหลือม (2549 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการหาความหนืดของของเหลว โดยใชว้ิธีตามกฎของสโตกส์และ กฎ
ของปัวเซย ์อรุณรัศมี จนัทพรม (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของรัศมีของลูกปืนกลมต่ออตัราเร็วท่ีตกผา่นกลีเซอรีนตามกฎ
ของสโตกส์ หทยัชนก เพช็รมาตศรี (2555 : 39 - 63) ศึกษาเทคนิคการวดัความหนืดโดยอาศยัการตกของวตัถุทรงกลมโดยใชม้าตร
วดัความหนืดชนิดหมุน (บรุคฟิลด)์ ส าหรับการสงัเกตการเปล่ียนแปลงต าแหน่งของวตัถุทรงกลมท่ีก าลงัตกลงมา Sirisathitkul et. 
al. (2013 : 1504-1) ท าการหาอตัราเร็วและอตัราเร่งของวตัถุท่ีตกอยา่งอิสระ โดยใชไ้ฟลว์ีดีโอดว้ยโปรแกรมจากกลอ้งวีดีโอ และ
โปรแกรม Photoshop ส าหรับการทดลองการตกของวตัถุอยา่งอิสระท่ีอยูใ่นอากาศ และในกลีเซอรีนจะประเมินจากชุดภาพ และ
ความเร็วเฉล่ียจากการเปล่ียนแปลงต าแหน่งในแต่ละระยะห่าง มณฐ์ญภทัร ศิริวฒัพงศ์ (2557 : 18 - 24) ไดศึ้กษาการออกแบบและ
สร้างชุดทดลองส าหรับหาค่าอตัราเร็วของโลหะกลมในของเหลวของโลหะกลมรัศมี 2.00 2.50 และ 3.00 mm สุภทัรา ล้ิมสุวรรณ 
(2557 : 34 - 44) ไดศึ้กษาชุดการทดลองส าหรับหาอตัราเร็วส าหรับการไหลของของเหลวโดยอาศยัหลกัความสมดุลระหว่างแรง
ของการเคล่ือนไหวของของเหลวและแรงแม่เหล็ก และรัชดา สุขพนัธ์ุ (2558 : 29 - 41) ไดศึ้กษาการหาความหนืดของของเหลวของ
กรีเซอรีน น ้ ามนัปาล์ม และน ้ ามนัหมู โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ภาพวีดีโอดิจิตลัโหมดภาพยนตร์ท่ีมีความเร็วสูง 480 HS, 720 HS 
และ 1,080 HS และวิธีการจบัเวลา แต่ยงัไดผ้ลยงัไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฏี และไม่สามารถท่ีจะทดลองไดอ้ยา่งง่ายดาย เน่ืองจากการ
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ทดลองจะสังเกตไดค้่อนขา้งยาก อีกทั้งยงัมีขอ้จ ากดัต่างๆ และไม่ทนัสมยั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการออกแบบและสร้าง
ส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองในการหาค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน สามารถน ามาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน
ในระดบัอุดมศึกษา เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีข้ึน มีความทนัสมยั เน่ืองจากมีการน าอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย มีการแสดงผลบนเคร่ืองมือผ่านจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร ซ่ึงในการออกแบบไดใ้ห้ความส าคญักบัการใช้
พลงังาน ตน้ทุนการผลิตและความสามารถในการผลิตไดภ้ายในประเทศ ท าให้ประกอบไดง่้าย ตน้ทุนต ่าและมีกลไกท่ีไม่ซบัซอ้น
ง่ายต่อการใชง้าน  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
วสัดุอุปกรณ์ 

เซนเซอร์แม่เหลก็           1  อนั 
ลูกกลมโลหะท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 4.75, 5.00, 5.55, 6.34, 7.14 และ 8.00 มิลลิเมตร อยา่งละ   1  ลูก 
สวติซ์กดติด - ปล่อยดบั        2  อนั 
สวติซ์เปิด - ปิด         1  อนั 
เซนเซอร์อลัตร้าโซนิค        1  อนั 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560      1  อนั 
ตลบัเมตร          1  อนั 
Laser 5 V          2  อนั 
ท่อทรงกระบอก         1             หลอด 
สารเคมี 
กลีเซอรีนความเขม้ขน้ 99 %        

โปรแกรมทีใ่ช้ในการวิจยั 
 โปรแกรม Arduino 
ศึกษาและออกแบบส่ือการเรียนการสอนชุดทดลอง เร่ือง สัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน 

แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใชเ้ซนเซอร์แม่เหล็ก ส่วนท่ี 2 ชุดวดัระยะทาง
ดว้ยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค ส่วนท่ี 3 ชุดการจบัเวลาในการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ และ ศึกษาการตกใน 
ของเหลวกลีเซอรีน  
1. ชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหลก็ 

ในการศึกษาและออกแบบชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใชเ้ซนเซอร์แม่เหล็ก ซ่ึงมีหลกัการท างานดงัภาพท่ี 1 ในการ
วิจยัคร้ังน้ีไดใ้ช้ลูกกลมโลหะ ดงัภาพท่ี 2 ท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4.75, 5.00, 5.55, 6.34, 7.14 และ 8.00 มิลลิเมตร โดยชุด
ปล่อยลูกกลมโลหะคร้ังน้ีใชห้ลกัการเหน่ียวน าแม่เหล็กของเซนเซอร์แม่เหล็ก ซ่ึงภายในประกอบไปดว้ยเส้นลวดทองแดง
ขนาดต่างๆ มาพนัรอบๆแกนเหล็กจ านวนรอบท่ีแตกต่างกนั เพ่ือสร้างขดลวดโซลีนอยด์ และเม่ือต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง 2 - 6 โวลต ์โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวดโซลีนอยด์ ซ่ึงแท่งเหล็กท่ีอยูภ่ายในขดลวดโซลีนอยด์ ท าให้เกิดเป็น
อ านาจแม่เหล็กเพ่ือยดึติดลูกกลมโลหะ และในการปล่อยลูกกลมโลหะจะใชส้วิตซ์เปิด – ปิด ส าหรับตดักระแสไฟฟ้าท่ีจ่าย
ใหก้บัขดลวดโซลีนอยด ์เพ่ือปล่อยลูกกลมโลหะใหต้กลงมา  
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ภาพที ่1 หลกัการท างานของชุดปล่อยลูกกลมโลหะ 
 

 

ภาพที ่2 ลูกกลมโลหะ 
 

2. ชุดวดัระยะทางด้วยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor) 
หลกัการท างานของการวดัระยะทางในการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะมีดงัน้ีคือ การวดัระยะทางดว้ยเซนเซอร์อลัต

ร้าโซนิคดงัภาพท่ี 3 สามารถวดัระยะทางไดต้ั้งแต่ 0.01 เมตรไปจนถึง 4 เมตร ซ่ึงมีความแม่นย  า และเท่ียงตรงสูง น ามาต่อเขา้
กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 โดยใชห้ลกัการปล่อยสญัญาณพลัส์   หรือสญัญาณดิจิตอลท่ีช่อง Trigger 
ไปยงัพ้ืน แลว้สะทอ้นของคล่ืนเสียงท่ีปล่อยออกมากลบัมายงัช่อง Echo ซ่ึงเป็นตวัรับสัญญาณพลัส์ จากหลกัการดงักล่าว
สามารถน ามาสร้างเป็นเซนเซอร์วดัระยะทางได ้เพ่ือหาระยะห่างระหวา่งเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 1กบัเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 2 
โดยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคท่ีติดอยูก่บัเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 1 จะส่งสัญญาณไปยงัฐานรองรับสญัญาณซ่ึงติดอยูก่บัเซนเซอร์จบั
เวลาตวัท่ี 2 แลว้สะทอ้นกลบัมายงัเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค        
 โดยสัญญาณท่ีได้จะอยู่ในรูปความกวา้งของพลัส์ท่ีมีสัมพนัธ์กับระยะทางของลูกกลมโลหะท่ีตรวจจับได้ ซ่ึง
สามารถค านวณหาไดจ้ากเวลาท่ีรับเสียงสะทอ้นกลบัมาและความเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่ากบั 346 เมตรต่อวินาที จากนั้น
ส่งไปประมวลผลผ่านไมโครโทรลเลอร์  Arduino Mega 2560 R3 แล้วแสดงผลผ่านจอ LCD ขนาด 20x4 ตัวอักษร              
ดงัภาพท่ี 4 
 

 

ภาพที ่3 เซนเซอร์อลัตร้าโซนิค 
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ภาพที ่4 หลกัการท างานในการวดัระยะทางการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ 

ขั้นตอนการทดลอง 
1. จดัอุปกรณ์ดงัภาพท่ี 5 (ก) โดยติดตั้งสายแลน (Lan) ของเซนเซอร์วดัระยะทางท่ีดา้นหลงัของกล่องควบคุมการ

ท างาน ดงัภาพท่ี 5 (ค) เพ่ือท าการทดลอง จากนั้นเขียนโปรแกรม Arduino ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 
R3 อ่านค่าระยะทางจากเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค โดยท าการกดปุ่มกดติดปล่อยดบัสีด าบนกล่องควบคุมการท างาน ดงัภาพท่ี 5 
(ข) เพ่ือท าการทดสอบค่าความแม่นย  าของชุดเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคในการวดัระยะทาง เม่ือท าการเทียบกบัตลบัเมตรและ
เซนเซอร์อลัตร้าโซนิคท่ีแสดงผลบนจอ LCD ขนาด 20x4 ตวัอกัษร 

2. วดัระยะห่างจากเซนเซอร์จับเวลาตัวท่ี  1 กับเซนเซอร์จับเวลาตัวท่ี  2 ก าหนดระยะทาง 20 เซนติเมตร 
เปรียบเทียบระยะทางดว้ยตลบัเมตรและเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค โดยท าการบนัทึกระยะทางจากนั้นท าซ ้ าจ านวน 10 คร้ัง               
เพ่ือหาความสามารถในการท าซ ้ า 

3. ปรับระยะห่างระหวา่งเซนเซอร์จบัเวลาทั้งสองเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 5 เซนติเมตร จนถึงระยะ 60 เซนติเมตร บนัทึกผล
การทดลองตามล าดบั น าค่าท่ีไดม้าเขียนกราฟ หาความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทางท่ีวดัไดจ้ากเซนเซอร์ อลัตร้าโซนิคกบัค่าท่ี
วดัไดก้บัตลบัเมตร เพ่ือเปรียบเทียบความแม่นย  าของการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) ด้านหน้าของกล่องควบคุมการท างาน 

(ค) ด้านหลงัของกล่องควบคุมการท างาน (ก) ส่ือการเรียนการสอนชุดทดลอง 
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ภาพที ่5 (ก) ส่ือการเรียนการสอนชุดลอง เร่ืองสมัประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน 
(ข) และ (ค) กล่องควบคุมการท างาน 

3. ชุดการจบัเวลาในการเคล่ือนทีข่องลูกกลมโลหะ และศึกษาการตกในของเหลวกลเีซอรีน 
 ในการสร้างชุดจับเวลาในการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ จะใช้หลักการของเซนเซอร์แสงในการจับเวลา                    
โดยออกแบบการท างานของวงจรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกใช้เป็นตัวส่ง  และส่วนท่ีสองเป็นการรับคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าจากส่วนแรก เพ่ือใชใ้นการสร้างสัญญาณลอจิกท่ีเป็น ลอจิก “0” และลอจิก “1” สัญญาณท่ีเป็นลอจิก“0”  
เกิดข้ึนในกรณีท่ีไม่มีลูกกลมโลหะเคล่ือนท่ีผ่าน และสัญญาณท่ีเป็นลอจิก“1” เกิดข้ึนในกรณีท่ีมีลูกกลมโลหะเคล่ือนท่ีผ่าน 
จากหลกัการดังกล่าวสามารถน ามาสร้างเป็นเซนเซอร์จบัเวลาได ้โดยเม่ือวตัถุเคล่ือนท่ีผ่านเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 1 ซ่ึงมี
สัญญาณลอจิก “0” ไดเ้ปล่ียนเป็น ลอจิก “1” ท าให้เซนเซอร์เร่ิมจบัเวลา และเม่ือลูกกลมโลหะผ่านเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 2 
สัญญาณลอจิกจะเปล่ียนค่าจากลอจิก “0” เป็น ลอจิก “1” เพ่ือหยุดเวลา จากนั้ นข้อมูลท่ีได้จะประมวลผลโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3  
การทดลองส่ือการเรียนการสอนชุดทดลอง เร่ือง สัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลเีซอรีน 
 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการทดลองออกแบบ 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 หาค่าความหนาแน่นของลูกกลมโลหะ และตอนท่ี 2 
สมัประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีน ซ่ึงมีขั้นตอนการทดลองดงัต่อไปน้ี 
ตอนที ่1 หาค่าความหนาแน่นของลูกกลมโลหะ 

1. น าลูกกลมโลหะทั้ง 3 ขนาด มาวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางดว้ยไมโครมิเตอร์ แลว้บนัทึกค่ารัศมีของลูกกลม
โลหะทั้ง 3 ขนาด 

2. ชัง่หามวลของลูกกลมโลหะ (m) ทั้ง 3 ขนาด ดว้ยเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั แลว้บนัทึกค่าลงในตารางบนัทึกผล 
3. ค านวณหาปริมาตรของลูกกลมโลหะ (V) จากสมการท่ี (1) พร้อมทั้งบนัทึกค่าลงในตารางบนัทึกผล 

 

 3
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=      --------- (1) 

4. ค  านวณหาความหนาแน่นของลูกกลมโลหะ โดยน ามวลของลูกกลมโลหะ (m) หารดว้ยปริมาตรของลูกกลม
โลหะ (V) ดงัสมการท่ี (2) พร้อมทั้งหาค่าความหนาแน่นเฉล่ีย แลว้บนัทึกค่าลงในตารางบนัทึกผล 
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ตอนที ่2 การหาค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลเีซอรีน 
1. จดัอุปกรณ์การทดลอง ดงัภาพท่ี 5 (ก) โดยติดตั้งสายแลน (Lan) จากชุดปล่อยลูกกลมโลหะ ชุดวดัระยะทางดว้ย

เซนเซอร์อลัตร้าโซนิค และชุดตรวจจบัเวลาในการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะกบักล่องควบคุมการท างาน ดงัภาพท่ี 5 (ค) วดั
อุณหภูมิของกลีเซอรีนในท่อทรงกระบอกดว้ยเทอร์โมมิเตอร์ใหมี้อุณหภูมิ 25◦ C แลว้จึงท าการทดลอง 

2. จ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับขดลวดโซลีนอยด์ โดยให้ลูกกลมโลหะติดอยู่กบัแกนเหล็กของ
ขดลวดโซลีนอยด ์

3. กดสวิตซ์เปิด-ปิด เพ่ือท าการปล่อยลูกกลมโลหะลงในท่อทรงกระบอก ซ่ึงมีกลีเซอรีนอยู่ภายในเม่ือลูกกลม
โลหะเคล่ือนท่ีผ่านเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัท่ี 1 เวลาจะเร่ิมจบั และเม่ือเคล่ือนท่ีผ่านเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัท่ี 2 ก็จะ
แสดงเวลาในการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ 
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4. อ่านค่าเวลาท่ีไดจ้ากจอแสดงผล LCD ขนาด 20x4 ตวัอกัษร บนกล่องควบคุมการท างาน ดงัภาพท่ี 5 (ข) แลว้
บนัทึกผล  

5. เม่ือกดปุ่มกดติดปล่อยดบัสีด าท่ีกล่องชุดควบคุมการท างาน บนกล่องควบคุมการท างาน ดังภาพท่ี 5 (ข) ชุด
ตรวจวดัระยะทางจะท าการวดัระยะทางจากเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัท่ี 1 ไปยงัเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัท่ี 2 

6. อ่านค่าระยะทางท่ีไดจ้ากจอแสดงผล LCD ขนาด 20x4 ตวัอกัษร บนกล่องควบคุมการท างาน ดงัภาพท่ี 5 (ข) 
แลว้บนัทึกผล กดปุ่มกดติดปล่อยดบัสีแดง บนกล่องควบคุมการท างาน เพ่ือรีเซ็ตค่า ส าหรับท าการทดลองใหม่ 

7. ทดลองซ ้ าจ านวน 3 คร้ัง แลว้น ามาค านวณหาค่าเวลาเฉล่ีย และระยะทางเฉล่ีย  
8. เปล่ียนลูกกลมโลหะ อีก 2 ขนาด ท าซ ้ าจ านวน 3 คร้ัง แลว้น ามาค านวณหาค่าเวลาเฉล่ีย และระยะทางเฉล่ีย  

9. น าค่าเวลาเฉล่ียและระยะทางเฉล่ียท่ีได ้มาค านวณค่าความเร็วปลาย แลมดา (  ) ซ่ึงข้ึนอยูก่บั 
R

r
λ = โดยท่ี r 

คือ รัศมีของลูกกลมโลหะ มีหน่วยเป็นเมตร และ R คือ รัศมีของท่อทรงกระบอกมีขนาดเป็น 0.00135 เมตร อิทธิพลของผนังท่อ 
( ( )λk ) และความหนืดของกลีเซอรีนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อ ซ่ึงค านวณหา จากสมการท่ี (3) 

( )






−

+−+−
=

−

5

653
1

75857.01

72603.07068.10865.2105.21
k    --------- (3) 

และความหนืดของกลีเซอรีน อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อ ดงัสมการท่ี (4) 
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 10. ค านวณหาร้อยละความคลาดเคล่ือน (E) ของค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของกลีเซอรีนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพล
ของผนังท่อ จากการทดลองเทียบกบัค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดมาตรฐานของกลีเซอรีน ท่ีอุณหภูมิ 25 ◦C ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 

2
m/Ns954.0 ท่ียอมรับท าการทดลองซ ้ า เพ่ือหาค่าความสามารถในการท าซ ้ า โดยหาไดจ้ากสมการท่ี (5)  

%100

2

21
E 



−
=     --------- (5) 

เม่ือ  E   คือ ความคลาดเคล่ือน มีหน่วยเป็น % 
   

1  คือ ความหนืดจากการทดลอง มีหน่วยเป็น 2
Ns/m  

 2  คือ ความหนืดมาตรฐาน มีหน่วยเป็น 2
Ns/m  

 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการสร้างชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใช้เซนเซอร์แม่เหลก็ 
 ส าหรับการสร้างชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใชเ้ซนเซอร์แม่เหลก็ ลูกกลมโลหะสามารถยดึติดกบัเซนเซอร์แม่เหล็ก 
เน่ืองจากเกิดการเหน่ียวน าของสนามแม่เหล็ก ท าให้มีอ านาจเป็นแท่งแม่เหล็กชั่วคราว โดยมีสวิทซ์เปิด-ปิดเป็นตวัตัด
กระแสไฟฟ้า เม่ือกดสวทิซ์เพ่ือตดักระแสไฟฟ้า จึงท าใหค้วามเป็นแม่เหลก็หมดไป จึงท าใหลู้กกลมโลหะตกลงอยา่งอิสระ 
2. ผลการสร้างชุดวดัระยะทางด้วยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor) 
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ในการวดัระยะทางการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 
ประมวลผลระยะทางท่ีอ่านได้จากเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค และแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตวัอักษร โดยท าการติดตั้ ง
เซนเซอร์อลัตร้าโซนิคให้ติดอยูก่บัเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 1 และติดตั้งฐานรองรับสัญญาณติดอยูก่บัเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 2 
เพ่ือท าการทดสอบหาความสามารถในการท าซ ้ าของชุดเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค โดยท าการทดลอง 10 คร้ัง ในการวดั
ระยะทางจากเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 1 กบัเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 2 ท่ีระยะทาง 20 เซนติเมตร เม่ือเทียบกบัระยะทางท่ีวดัดว้ย
ตลบัเมตร ไดผ้ลดงัภาพท่ี 6 พบวา่มีความสามารถในการท าซ ้ าเท่ากบั 0.01 % และเพ่ือหาค่าความแม่นย  าของชุดเซนเซอร์
อลัตร้าโซนิค เม่ือเทียบกบัระยะทางท่ีวดัดว้ยตลบัเมตร ตั้งแต่ระยะทาง 5 เซนติเมตร เพ่ิมข้ึนคร้ังละ 5 เซนติเมตร จนถึง 60 
เซนติเมตร พบวา่มีความคลาดเคล่ือน 0.795 % ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที ่6 เปรียบเทียบระยะทางท่ีวดัดว้ยตลบัเมตรและจากเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคท่ีระยะ 20 เซนติเมตร 

 
ภาพที ่7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทางท่ีวดัดว้ยตลบัเมตรและเซนเซอร์อลัตร้าโซนิค 

3. การสร้างชุดการจบัเวลาในการเคล่ือนทีข่องลูกกลมโลหะ 
ท าการปล่อยลูกกลมโลหะ โดยใชเ้ซนเซอร์แม่เหลก็ เม่ือลูกกลมโลหะผา่นเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 1 เซนเซอร์เร่ิมท า

การจบัเวลา ซ่ึงผูว้จิยัท าการจบัเวลาดว้ยนาฬิกาจบัเวลาดว้ยเช่นกนั และเม่ือผา่นเซนเซอร์จบัเวลา    ตวัท่ี 2 เซนเซอร์จะท าการ
หยุดเวลา ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 R3 จะประมวลผลแล้วส่งข้อมูลมาแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 
ตวัอกัษร ดงัภาพท่ี 8 ผูว้จิยัท าการหยดุเวลาของนาฬิกาจบัเวลา ซ่ึงไดค้่าเวลาจากนาฬิกาจบัเวลาและจากเซนเซอร์จบัเวลา เม่ือ
ท าการกดปุ่มกดติดปล่อยดบัสีด าบนกล่องควบคุมการท างาน ดงัภาพท่ี 5 (ข) เพ่ือท าการอ่านค่าระยะทางระหวา่งเซนเซอร์จบั
เวลาตวัท่ี 1  และเซนเซอร์จบัเวลาตวัท่ี 2 ก็จะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร ดงัภาพท่ี 9 ค  านวณค่าอตัราเร็วเฉล่ียจาก
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นาฬิกาจบัเวลาและจากเซนเซอร์จบัเวลาไดผ้ลการค านวณดงัภาพท่ี 10 พบวา่ ขนาดของลูกกลมโลหะมีผลต่อเวลาท่ีใชใ้น
การเคล่ือนท่ี โดยลูกกลมโลหะท่ีมีขนาดเล็กจะใชเ้วลาในการตกเคล่ือนท่ีในกลีเซอรีนมากกวา่ลูกกลมโลหะท่ีมีขนาดใหญ่ 
ซ่ึงมีแนวโนม้ไปทางเดียวกนั และเวลาท่ีไดจ้ากนาฬิกาจบัเวลามีค่าใกลเ้คียงกบัเซนเซอร์จบัเวลาท่ีสร้างข้ึน และจากภาพท่ี 11 
ขนาดของลูกกลมโลหะส่งผลต่ออตัราเร็วเฉล่ีย หมายความวา่ขนาดของลูกกลมโลหะเพ่ิมข้ึน อตัราเร็วก็จะเพ่ิมตามไปดว้ย 

 

 

 
ภาพที ่8 เวลาท่ีแสดงผลผา่นจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร 

 

 

 
ภาพที ่9 ระยะทางท่ีแสดงผลผา่นจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร 
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ภาพที ่10 เวลาจากนาฬิกาจบัเวลา และจากเซนเซอร์จบัเวลาจากการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะแต่ละลูก 

  ท่ีระยะ 20 เซนติเมตร 

 
ภาพที ่11  อตัราเร็วเฉล่ียจากนาฬิกาจบัเวลา และจากเซนเซอร์จบัเวลาจากการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะแต่ละลูก 

         ท่ีระยะ 20 เซนติเมตร 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ดลองหาความหนืดของกลีเซอรีน โดยใชท่้อทรงกระบอก และลูกกลมโลหะ เม่ือลูก
กลมโลหะเคล่ือนท่ีผ่านท่อทรงกระบอก ซ่ึงภายในบรรจุกลีเซอรีน จะส่งผลให้เกิดแรงกระท าบริเวณดา้นขา้งระหวา่งผนัง
ท่อทดลองกบัลูกกลมโลหะ ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีจึงจ าเป็นตอ้งค านวณค่าอิทธิพลของผนงัท่อ เพ่ือท าใหผ้ลการทดลองมี
ความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด เน่ืองมาจากความเร็วของลูกกลมโลหะเม่ือท่ีเคล่ือนท่ีในท่อทดลอง อีกทั้งโมเดลของฮาเบอร์แมน
และเซรี พบว่า ขนาดท่อทดลองท่ีแตกต่างกนัจะมีค่าอิทธิพลผนังท่อไม่เท่ากนั โดยท่อท่ีมีขนาดเล็กจะมีอิทธิพลผนังท่อ
มากกวา่ท่อขนาดใหญ่ 
ผลทดลองมีความสอดคลอ้งกบัโมเดลของฮาเบอร์แมนและเซรี ซ่ึงสามารถแสดงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนของ 










R

r
และค่าอิทธิพลของผนงัท่อ 
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r
k ไดด้งัภาพท่ี 12 
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ภาพที ่12 อตัราส่วนระหวา่ง 








R

r
กบัค่าอิทธิพลของผนงัท่อ 









R

r
k  

โดยจากกราฟแสดงอตัราส่วนระหวา่ง 








R

r
ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีกบัค่าอิทธิพลของผนงัท่อ 









R

r
k พบวา่ค่าอิทธิพลของ

ผนังท่อจะเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนของค่า 








R

r
ดว้ยเช่นกนั ในการค านวณหาค่าแลมดา (  ) ซ่ึงข้ึนอยู่กบั 

R

r
= โดยท่ี R คือ 

รัศมีของท่อทรงกระบอก มีขนาดเป็น 0.00135 เมตร และอิทธิพลของผนงัท่อ ( ( )k )  ไดค้่าดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ค่าแลมดา (  )

 
อิทธิพลของผนงัท่อ ( ( )k ) ของลูกกลมโลหะแต่ละลูก 

รัศมีของลูกกลมโลหะ(m) ค่าแลมดา (  ) อิทธิพลของผนงัท่อ ( ( )k ) 

0.004750 0.176 1.560 
0.005000 0.185 1.605 
0.005550 0.206 1.709 
0.006340 0.235 1.880 
0.007140 0.264 2.081 
0.008000 0.296 2.337 

จากตารางท่ี 1 ท าให้ทราบวา่ขนาดของรัศมีของลูกกลมโลหะท่ีมากข้ึนส่งให้ค่าแลมดา (  ) มีค่ามากข้ึนตามไป
ดว้ย และ ส่งผลต่ออิทธิพลของผนังท่อ ( ( )k ) ดว้ย ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งคิดอิทธิพลของผนังท่อ เน่ืองจากอิทธิพล
ของผนงัท่อ ( ( )k ) มีค่าไม่เท่ากนั ดงันั้นจึงไม่สามารถน ามาหาความชนัได ้จากการค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิความหนืด
พลวตัของกลีเซอรีนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของผนังท่อท่ีไดจ้ากนาฬิกาจบัเวลา และจากส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองท่ี
สร้างข้ึน และค่าความคลาดเคล่ือนจากนาฬิกาจบัเวลา และจากส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองท่ีสร้างข้ึน เป็นดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อและค่าความคลาดเคล่ือน จาก
 นาฬิกาจบัเวลา และจากอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึน ของลูกกลมโลหะแต่ละลูก 

รัศมีของลูกกลม
โลหะ(m) 

สมัประสิทธ์ิความหนืด
พลวตัของกลีเซอรีนอนั
เน่ืองมาจากอิทธิพลของ
ผนงัท่อของนาฬิกาจบั

เวลา ( 3m/Ns ) 

สั มประสิ ทธ์ิ ความหนื ด
พลวัตของกลี เซอรีนอัน
เน่ืองมาจากอิทธิพลของ
ผนังท่อของส่ือการเรียน
การสอน ชุดทดลอง ท่ี

ค่ าความคลาด
เค ล่ื อ น จ า ก
นาฬิกาจบัเวลา  

(%) 

ค่ าความคลาด
เค ล่ือนจากส่ือ
ก าร เรี ยน ก าร
สอนชุดทดลอง
ท่ีสร้างข้ึน (%) 
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สร้างข้ึน  ( 3m/Ns ) 

0.002380 0.9851 0.9847 3.26 3.22 
0.002500 0.9944 0.99 4.23 3.77 
0.002775 0.955 0.9551 0.10 0.12 
0.003175 0.9937 0.9927 4.16 4.06 
0.003570 1.008 0.9908 5.66  3.86 
0.004000 0.9779 0.9763 2.51 2.34 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่สมัประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อของนาฬิกาจบั
เวลา และสมัประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อของส่ือการเรียนการสอนชุดทดลอง
ท่ีสร้างข้ึน มีค่าใกลเ้คียงกนั ต่างกนัท่ีทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 ยกเวน้ลูกกลมโลหะท่ีมีรัศมีขนาด  0.003570 เมตร ซ่ึงท าให้มีค่า
ความคลาดเคล่ือนต่างกนัและค่าความคลาดเคล่ือนจากการค านวณพบวา่ ค่าความคลาดเคล่ือนจากนาฬิกาจบัเวลา และค่า
ความคลาดเคล่ือนจากส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองท่ีสร้างข้ึน มีค่าความผิดพลาดทุกลูกนอ้ยกวา่ 5% ยกเวน้ลูกกลมโลหะ
ท่ีมีรัศมีขนาด  0.003570 เมตร ท่ีไดจ้ากนาฬิกาจบัเวลา มีค่าความคลาดเคล่ือนเป็น 5.66 ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วงท่ีรับได ้
 
 

สรุปผลการวจัิย 
งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการออกแบบและสร้างส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองเร่ือง สัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของ

กลีเซอรีน โดยใชห้ลกัการวดัระยะทางดว้ยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิคและชุดตรวจจบัเวลาในการเคล่ือนท่ี ซ่ึงใชเ้ซนเซอร์แสง 
ส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนประกอบดว้ย ชุดปล่อยลูกกลมโลหะโดยใชเ้ซนเซอร์แม่เหลก็ ชุดวดัระยะทางดว้ย
เซนเซอร์อลัตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor) ชุดการจบัเวลาในการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ และกล่องควบคุมการท างาน ค่า
ระยะทางและเวลาท่ีลูกกลมโลหะเคล่ือนท่ีไดจ้ะแสดงผลผ่านจอ LCD 20x4 ตวัอกัษร ในการวดัระยะทางดว้ยเซนเซอร์อลัต
ร้าโซนิค เม่ือท าการทดลองซ ้ า 10 คร้ัง พบวา่ มีความสามารถในการท าซ ้ า 0.01 % และ เม่ือเปรียบเทียบกบัตลบัเมตร มีค่า
ความคลาดเคล่ือน 0.795 % และจากการศึกษาความสัมพนัธ์ของลูกกลมโลหะกบัเวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีผ่านเซนเซอร์
ตรวจจบัเวลาตวัท่ี 1 และเซนเซอร์ตรวจจบัเวลาตวัท่ี 2 ท่ีมีระยะห่างกนั 20 เซนติเมตร พบวา่ลูกกลมโลหะท่ีมีขนาดเลก็จะใช้
เวลาในการตกเคล่ือนท่ีในกลีเซอรีนมากกวา่ ลูกกลมโลหะท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีแนวโนม้ไปทางเดียวกนั และเวลาท่ีไดจ้าก
นาฬิกาจบัเวลามีค่าใกลเ้คียงกบัเซนเซอร์จบัเวลาท่ีสร้างข้ึน และขนาดของลูกกลมโลหะเพ่ิมข้ึน อตัราเร็วก็จะเพ่ิมตามไปดว้ย 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งค านวณค่าอิทธิพลของผนงัท่อ เพื่อท าให้ผลการทดลองมีความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงพบวา่สมัประสิทธ์ิ
ความหนืดพลวตัของกลีเซอรีนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อของนาฬิกาจบัเวลา และสมัประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของ
กลีเซอรีนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของผนงัท่อของส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองท่ีสร้างข้ึน มีค่าใกลเ้คียงกนัยกเวน้ลูกกลม
โลหะท่ีมีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร และค่าความคลาดเคล่ือนจากการค านวณพบวา่ ค่าความคลาดเคล่ือนจากนาฬิกาจบัเวลา 
และค่าความคลาดเคล่ือนจากส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองท่ีสร้างข้ึน มีค่าความผิดพลาดทุกลูกนอ้ยกวา่ 5% ยกเวน้ลูกกลม
โลหะท่ีมีรัศมีขนาด 0.003570 เมตร เวลาท่ีไดจ้ากนาฬิกาจบัเวลา มีค่าความคลาดเคล่ือนเป็น 5.66 % ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ีรับได ้
 ผลจากการทดลองสามารถสรุปไดว้่า ส่ือการเรียนการสอนชุดทดลองเร่ือง สัมประสิทธ์ิความหนืดพลวตัของกลี
เซอรีน ท่ีสร้างข้ึนไดผ้ลสอดคลอ้งกบัชุดทดลองมาตรฐานท่ีสั่งซ้ือมาจากต่างประเทศ ดงันั้นส่ือการเรียนการสอนชุดทดลอง



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  129 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ท่ีสร้างสามารถน าไปใช้ในระดับมธัยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้ อีกทั้ งยงัมีตน้ทุนในการผลิตต ่า และมีกลไกท่ีไม่
ซบัซอ้นง่ายต่อการใชง้าน 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนเงินอุดหนุนการท าวทิยานิพนธ์แบบบางส่วนจากงบประมาณแผน่ดินปี พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 2 จากบณัฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
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การสร้างชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ 
The Creation of Training Set for Electricity Motorcycle System. 

 
ภาวนา พรหมสาลี1*  ประชิต พรหมสุวรรณ1 และปรีชา  ชยักลู2 

Pawana  Promsalee1*, Prachit  Promsuwan1 and Preecha  chaikul2 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1)เพ่ือสร้างและประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้า
ในรถจกัรยานยนต ์ 2)เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ 3)เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจผูเ้รียนหลงัใชชุ้ดฝึก
ปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาช่างยนต ์ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าวิจยัประกอบดว้ย  1) ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากับ 
0.71-1.00   2). แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าความยากง่ายเท่ากบั 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.25-0.68  
และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.864  และ 3). แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.71-
1.00    

ผลจากการวิจัย พบว่า 1)การประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต ์                  
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 3 ดา้นมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83  2)ประสิทธิภาพของชุดฝึกมีค่า
เท่ากบั 82.25/85.23  3)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                      
4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  
 
ค าส าคญั : ชุดฝึกปฏิบติั, วงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต,์ การประเมินคุณภาพ, การหาประสิทธิภาพ,     
                    แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 
 

This study aimed 1) to create and assess the quality of the training set for electricity motorcycle system, 2) to 
find out the efficiency of the training set for electricity motorcycle system, 3) to study the learning achievement from the 
training set for electricity motorcycle system, and 4) to study the satisfaction of students on the training set for electric ity 
motorcycle system. The sample used in the study was the 1st year diploma level students majoring in Mechanics Power 
who studied in the 3rd semester of academic year 2017, totally 30 persons. The instruments used in the experiment 
consisted of  1) the training set for electricity motorcycle system which had the Index of Item-Objective Congruence at 
0.71-1.00, 2) the learning achievement test which had the Difficulty Index at 0.20-0.80, the Discriminant Index at                 
0.25-0.68 and the Reliability 0.864, and 3) the questionnaire of students’ satisfaction which had the Index of Item-
Objective Congruence at 0.71-1.00.  

The results of the study revealed that 1) the overall quality of the training set for electricity motorcycle system 
assessed by 7 experts in 3 aspects showed at a high level. The average score was 3.83. 2) The efficiency of the training 
set was at 82.25/85.23. 3) The achievement of students’ post learning was higher than that before learning with a 
statistical difference at .05 level and 4)  Students were overall satisfied with the training set for electricity motorcycle 
system at a high level. The average score was 4.12.     

 
Keywords: training set, electricity motorcycle system, quality assessment, efficiency evaluation, learning achievement 
test 
 

บทน า 
การเรียนรู้ในปัจจุบนั ผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนได ้ ท่ีส าคญักระบวนการเรียนรู้  

ผูเ้รียนจะต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ภายในกลุ่ม คนเก่งจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะน าผูท่ี้อ่อนกว่า โดยมีครูให ้
ค าแนะน าใหค้  าปรึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง จนเกิดทกัษะ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และใช้
ในการประกอบอาชีพในอนาคตได ้

สาขาวิชาช่างยนต ์มีหนา้ท่ีพฒันาก าลงัคนในสายงานให้เป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ทั้งดา้นทฤษฎีและ
ปฏิบติั มีสมรรถนะในการท างานในปัจจุบนัและอนาคต และสามารถน าความรู้ไปพฒันาต่อยอด เพื่อใชใ้นการประกอบ
อาชีพไดอ้ย่างมีคุณภาพ ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ จ าเป็นตอ้งมีชุดฝึกปฏิบัติและใบงานการทดลองท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ซ่ึงสภาพปัญหาดา้นการจดัการเรียนสอนปฏิบติั ในวิชาเคร่ืองยนตเ์ล็ก
และจกัรยานยนต ์ พบวา่ ส่ือการสอนท่ีไดม้านั้นไม่ครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคข์องเน้ือหารายวิชา และการซ้ือครุภณัฑ์
ส่ือการเรียนการสอนในปัจจุบนัมีราคาสูง  เม่ือส่ือการสอนมีปัญหา หรือเกิดการช ารุดชุด การซ่อมแซมก็ท าไดย้ากเน่ืองจาก
อะไหล่บางอยา่งหาไดย้ากท าใหเ้กิดความยุง่ยากแก่ผูใ้ช ้และการบ ารุงรักษา 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงให้ความสนใจท่ีจะออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าใน
รถจักรยานยนต์  ท่ีมีรูปแบบครอบคลุม ความรู้ ทักษะ ตรงค าอธิบายรายวิชาเคร่ืองยนต์เล็กและจักรยานยนต์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือสร้างและประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
3. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผูเ้รียนหลงัใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์

สมมตฐิานของการวจิยั 
1. ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตท่ี์สร้างข้ึนมีผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 

อยูใ่นระดบัดีมีค่าเฉล่ีย 3.50 ข้ึนไป 
2. ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาเม่ือเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตห์ลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
4. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์อยูใ่นระดบัมากมี

ค่าเฉล่ีย 3.50  ข้ึนไป 
ขอบเขตของการวจิยั 
     1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีได้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี1  
สาขาวิชาช่างยนต ์ในภาคเรียนท่ี 3  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ จ านวน 30 
คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในวชิาเคร่ืองยนตเ์ลก็และจกัรยานยนต ์  
       2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั  
                    2.1 ตวัแปรอิสระ(Independent Variables) คือ การเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้า
ในรถจกัรยานยนต ์
                    2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ คุณภาพชุดฝึก ประสิทธิภาพชุดฝึก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
ความพึงพอใจของนกัศึกษาเม่ือใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์การสอนใน

สาขาวิชาช่างยนต์ 5 ปี ข้ึนไป หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าใน
รถจกัรยานยนต ์ ดา้นการออกแบบชุดฝึก ดา้นประสิทธิภาพการสอน และดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบติั 
พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.71-1.00 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน จ านวน 30 ข้อ  น าไปทดลองกับนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ท่ีไดเ้รียนผ่านมาแลว้น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนจากนั้นน าคะแนนมา
วเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)  มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80  ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.25-0.68   หลงัจากนั้นใช้
สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี .864  แสดงให้เห็นว่า
แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์เช่ือถือได ้แลว้จึงน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต ์ 
แบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.71-1.00 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
      1. เตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใชก้บัชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
 2. เก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง โดยเก็บคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน                
(Pre-test) ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ขอ้ 
 3. ช้ีแจงและอธิบายขั้นตอนการปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์

4. แจกใบกิจกรรมใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตร์ะหวา่งเรียน 
5. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
6. เก็บข้อมูลหลังการทดลอง เม่ือนักศึกษาได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าใน

รถจกัรยานยนต ์ โดยใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Post-test) 
7. ใหน้กัศึกษาท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
8. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนกบัหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึก

ปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์น าไปวเิคราะห์ต่อไป 
 

การวเิคราะห์ผลข้อมูล 
1. ค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 73) 

        
n

X
X


=  

     เม่ือ           X    คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนน 
                      X   คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด    
                   n    คือ  จ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 ก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความหมายค่าเฉล่ียคุณภาพดงัน้ี(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533: 138)  
              1.00 –1.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุงอยา่งยิง่  
              1.50 –2.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง  
              2.50 –3.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง  
              3.50 –4.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัดี  
             4.50 –5.00 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 

ก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความหมายค่าเฉล่ียความพึงพอใจดงัน้ี(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) 
               1.00 –1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด          
               1.51 –2.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
               2.51 –3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
               3.51 –4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
               4.51 –5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยค านวณจากสูตร (พิสณุ ฟองศรี. 2554: 275) 
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             3. การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  ดงัต่อไปน้ี (มนตรี แยม้กสิกร. 2550: 12)     
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                                 A         คือ  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 
                N        คือ  จ านวนผูเ้รียน 
 4. การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ดงัตอ่ไปน้ี (มนตรี แยม้กสิกร. 2550: 12)     
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                      2X    คือ  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
                   B      คือ  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
                  N      คือ  จ านวนผูเ้รียน 

5. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือทดสอบนัยส าคญัของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  ดังต่อไปน้ี 
(พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2540: 165-167) 
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6. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต ์ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Congruence : IOC)  โดยค านวณจากสูตร ต่อไปน้ี    (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2540: 117)  
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                                 R     คือ   คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
                          ∑R     คือ   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                                  N       คือ   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 
 

ผลการวจัิย  
ผลการสร้างชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 

รูปที ่1 ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
 
ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

7 ท่าน ด้านการออกแบบชุดฝึก  
รายการประเมิน X  ..DS  คุณภาพ 

1.ชุดฝึกมีขนาดท่ีเหมาะสม 3.57 .53 ดี 
2.ความปลอดภยัในการใชข้ณะฝึกปฏิบติั 4.42 .53 ดี 
3.การจดัต าแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ บนชุดฝึกมีความเหมาะสม 3.28 .48 ปานกลาง 
4.ความแขง็แรงของชุดฝึก 4.71 .48 ดีมาก 
5.ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บ 4.57 .53 ดีมาก 
6.ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างชุดฝึก 4.00 .81 ดี 

ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 4.09 .26 ดี 
จากตารางท่ี 1  พบวา่ ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ โดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบชุดฝึกมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 4.09 เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัจากขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาน้อยสุด พบว่า ข้อ 4.ความแข็งแรงของชุดฝึกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71  ข้อ 5.ความสะดวกในการ
เคล่ือนยา้ยและจดัเก็บมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 ซ่ึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ส่วนขอ้ 2.ความปลอดภยัในการใชข้ณะฝึกปฏิบติั
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 ขอ้ 6.ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างชุดฝึกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 ขอ้ 1.ชุดฝึกมีขนาดท่ี
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ซ่ึงมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และข้อ 3.การจัดต าแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ บนชุดฝึกมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 ซ่ึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
7 ท่าน  ด้านประสิทธิภาพการสอน 

รายการประเมิน X  ..DS  คุณภาพ 

1.ความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4.14 .89 ดี 
2.ความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์การสอน 3.57 .78 ดี 
3.ความสะดวกในการด าเนินการสอน 3.42 .53 ปานกลาง 
4.ชุดฝึกก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน 4.28 .48 ดี 
5.ชุดฝึกมีความสมัพนัธ์กบัใบงาน 3.57 .78 ดี 
6.ชุดฝึกใหป้ระสบการณ์ในการเรียนรู้ 3.71 .75 ดี 

ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 3.78 .34 ดี 
จากตารางท่ี 2 พบว่า  ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ โดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประสิทธิภาพการสอนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี  มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.78 เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัจาก
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาน้อยสุด พบว่าขอ้ 4.ชุดฝึกก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 ขอ้ 1.ความ
เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ขอ้ 6.ชุดฝึกให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ขอ้ 2.ความ
สะดวกในการเตรียมอุปกรณ์การสอนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ขอ้ 5.ชุดฝึกมีความสมัพนัธ์กบัใบงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ซ่ึงมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดี และขอ้ 3.ความสะดวกในการด าเนินการสอนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ซ่ึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง
ตามล าดบั 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

7 ท่าน ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ 
รายการประเมิน X  ..DS  คุณภาพ 

1.ใบเน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.00 .57 ดี 
2.เรียงล าดบัเน้ือหาเขา้ใจง่ายเหมาะสม 3.28 .48 ปานกลาง 
3.ศึกษาท าความเขา้ใจไดง่้าย 3.42 .53 ปานกลาง 
4.ใบงานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารปฏิบติั 3.85 .69 ดี 
5.ขอ้ความในใบงานอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 3.85 .69 ดี 
6.เวลาท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติัแต่ละใบงานมีความเหมาะสม 3.28 .48 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 3.61 .24 ดี 
จากตารางท่ี 3 พบว่า  ผลจากการประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ โดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบติัมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.61 เม่ือ
พิจารณาเรียงล าดบัจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหานอ้ยสุด พบวา่ ขอ้ 1.ใบเน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั
4.00 ขอ้ 4. ใบงานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารปฏิบติัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ขอ้ 5. ขอ้ความในใบงานอ่านแลว้เขา้ใจง่ายมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ซ่ึงมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ขอ้ 3. ศึกษาท าความเขา้ใจได้ง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 ขอ้ 2.เรียงล าดับ
เน้ือหาเขา้ใจง่ายเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 และขอ้ 6. เวลาท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติัแต่ละใบงานมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.28 ซ่ึงมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์จากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
7 ท่าน  ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 

รายการประเมิน X  ..DS  คุณภาพ 

1.ดา้นการออกแบบชุดฝึก 4.09 .26 ดี 
2.ดา้นประสิทธิภาพการสอน 3.78 .34 ดี 
3.ดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบติั  3.61 .24 ดี 

ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 3.83 .34 ดี 
  จากตารางท่ี 4 พบว่า  การประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต์ โดย

ผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวมทั้ง 3 ดา้นมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83  เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดไปหานอ้ยสุด พบวา่ ดา้นการออกแบบชุดฝึกมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ดา้นประสิทธิภาพการสอน
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  และ3.ดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบติัมีคุณภาพอยูใ่นระดบั
ดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61  ตามล าดบั 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ 

รายการ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน(E1) 40 32.90 82.25 
หลงัเรียน(E2) 30 25.56 85.23 

 จากตารางท่ี 5  พบวา่ คะแนนใบงานระหวา่งเรียน มีค่าคะแนนเฉล่ีย (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.25 และมีค่าคะแนน
เฉล่ียหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.23  ซ่ึงมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.25/85.23  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   
ตารางที ่6 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

แบบทดสอบ n X  S.D t 
ก่อนเรียน 30 15.70 1.664 

-28.891* 
หลงัเรียน 30 25.56 1.194 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2  กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียนและค่าพฒันา 
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จากตารางท่ี 6  พบวา่จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิซ่ึงมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 
คน มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 15.70 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 25.57  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ตารางที ่7  ผลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์

รายการประเมิน X   S.D แปลผล 
1.มีขนาดรูปร่างเหมาะสมกบัการใชง้าน     3.93 .58 มาก 
2.ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัอุปกรณ์ได ้ 4.10 .84 มาก 
3.ใบงานมีความเหมาะสม 3.90 .71 มาก 
4.เวลาในการฝึกปฏิบติัมีความเหมาะสม 3.43 .50 ปานกลาง 
5.ชุดฝึกมีความสวยงามดึงดูดความสนใจ 4.33 .54 มาก 
6.ท าใหเ้กิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน 4.23 .43 มาก 
7.นกัศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบติัเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.13 .57 มาก 
8.เหมาะสมใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน 4.66 .47 มากท่ีสุด 
9.เป็นประโยชนต์่อการเรียนการสอน 4.60 .49 มากท่ีสุด 
10.สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 3.93 .73 มาก 

ค่าเฉล่ียในภาพรวม 4.12 .14 มาก 
 จากตารางท่ี  7 พบวา่ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตใ์น
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 เม่ือพิจารณาขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดพบวา่ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ขอ้ 8.เหมาะสมใชเ้ป็นส่ือการ เรียนการสอนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66  ขอ้ 9.เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้ 5.ชุดฝึกมีความสวยงามดึงดูดความสนใจมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ขอ้ 6.ท าให้เกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ขอ้ 7.นกัศึกษามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ขอ้ 2.ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัอุปกรณ์ได ้ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  
4.10 ขอ้ 1.มีขนาดรูปร่างเหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 ข้อ 10.สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ขอ้ 3.ใบงานมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
ขอ้ 4.เวลาในการฝึกปฏิบติัมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ตามล าดบั 
                                                                                                                                                                  

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย  
 จากการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ส าหรับ
น าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวชิาเคร่ืองยนตเ์ลก็และจกัรยานยนต ์จากการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินคุณภาพ
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน  ทั้ ง 3 ด้าน พบว่า ด้านการออกแบบชุดฝึกมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09  ด้าน
ประสิทธิภาพการสอนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78   และดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบติั 
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สนิท (2560) วิจยัเร่ืองสร้างชุดฝึกแมคคาทรอ
นิกส์เคร่ืองบรรจุช้ินงานอตัโนมติัท่ีมีคุณภาพมีขนาดเหมาะสม เคล่ือนยา้ยได้สะดวก  และสามารถใช้งานได้จริง การ
ประเมินคุณภาพชุดฝึกเป็นการประเมินคุณภาพ จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นโครงสร้าง และดา้นการใชง้าน ผลการประเมินคุณภาพ
ชองชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เคร่ืองบรรจุช้ินงานอตัโนมติั ชุดฝึกท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพด้านโครงสร้างอยู่ในระดับดีมาก                      
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( X = 4.67, S.D.= 0.44) คุณภาพด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.51, S.D.= 0.40) และคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก ( X =4.59, S.D. = 0.42) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์ท่ีออกแบบ
โครงสร้าง มีความแข็งแรงของชุดฝึก และมีความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บ เม่ือน ามาใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนโดยมีเอกสารท่ีสอดคลอ้งกบัชุดฝึกท าให้ผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งผูส้อนไดน้ าวิธีการสอนแบบ
สาธิตมาใช ้ท าให้เห็นขั้นตอนการปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน  จึงท าให้ผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
สามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

จากการวิเคราะห์หาประสิทธิชุดฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ พบว่า คะแนนใบงาน
ระหวา่งเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.25 และมีค่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.23  ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.25/85.23 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวนา และคณะ (2559) 
วจิยัเร่ืองการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กรณีศึกษา เร่ืองวงจรไฟหนา้รถยนต ์ พบวา่ ผลจากการวจิยัพบวา่
ชุดฝึกท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพ 88.05/89.15 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงันั้นชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบ
ไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตท่ี์สร้างข้ึนจึงมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนเป็น
อยา่งมาก  

จากศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนค่าคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบระหวา่งการทดสอบก่อนเรียนและหลงัมีคะแนนเตม็ 
30 คะแนน นักเรียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน มีค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 15.70 และค่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
เท่ากบั 25.57  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เฉลิมศกัด์ิ (2558) วิจยัเร่ืองการพฒันาชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบสัญญาณไฟฟ้ารถยนต์ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัร สาขางานยานยนต ์พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการต่อวงจร
ระบบสัญญาณไฟฟ้ารถยนต์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และยงัสอดคลอ้งกับ 
ปัทมวรรณ (2558) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถในการวิเคราะห์และความพึงพอใจเร่ือง เลขยก
ก าลงัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบนิรนยักบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น
ฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงสรุปไดว้า่นกัศึกษามีการ
พฒันาเพ่ิมข้ึน หลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์

จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดฝึกปฏิบติัการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนตพ์บวา่ ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนาวฒิุ (2552) ท าการวิจยัเร่ือง
การสร้างชุดการสอนส าหรับฝึกสมรรถนะของผูเ้รียนในงานไฟฟ้ารถยนต ์พบวา่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนจริง มีความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อชุดการสอนมีระดบัเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.46, S.D.= 0.61)และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อนนัท์ และจิรพนัธ์ (2558) การสร้างและประเมินการสอนของหลกัสูตรฝึกอบรมศิษยพ์ระดาบส พบวา่ความ
พึงพอใจของศิษยพ์ระดาบสท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาไดล้องผิด  ลอง
ถูกไดห้ลายคร้ัง โดยไม่เกิดคามเสียหายต่ออุปกรณ์  เหมาะส าหรับใชเ้ป็นส่ือการ เรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนท าให้ผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งชุดฝึกมีความสวยงามดึงดูดความสนใจ  ท าให้เกิดความ
สนใจในการเรียนมากข้ึน สามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีตลอดจนนกัศึกษาใน วทิยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิยั ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์และ อ านวยความสะดวกในเร่ือง สถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ และกลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับการด าเนินการวจิยัใน คร้ังน้ี 
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รูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนักศึกษาครูช่าง 
The Teaching Practice Model by Using MIAP Teaching Process for Technical Teacher Students 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน วสัดุการสอน และประเมินผลการสอน โดยรูปแบบ
การฝึกปฏิบติัการสอน ให้ผูส้อนหลกัท าหน้าท่ีน าเขา้สู่เร่ืองท่ีจะสอนในขั้นสนใจปัญหา (M) และให้เน้ือหาในขั้นศึกษาขอ้มูล 
(I) จากนั้นผูส้อนร่วมท าหนา้ท่ีนิเทศการท ากิจกรรมในขั้นพยายาม (A) และให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้งในขั้นส าเร็จผล (P) แก่ผูเ้รียน
ในสัดส่วน 1:7 ไดท้ าการสอนกบักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นนักศึกษาครูช่าง จ านวน 29 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบวดัผลก่อน
และหลังเรียน แบบประเมินผลกิจกรรม แบบประเมินผลปฏิบัติการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าการฝึก
ปฏิบติัการสอนมีประสิทธิภาพ 80.15/78.23 ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 42.17 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการ
สอนตามรูปแบบในระดบัมากท่ีสุด  
     
ค าส าคญั : การฝึกปฏิบติัการสอน, กระบวนการสอนรูปแบบ MAIP, นกัศึกษาครูช่าง 
 

ABSTRACT 
 

 This research aimed at developing a teaching practice model, including the instructional materials, evaluation of the 
teaching based on MIAP model. This model consists of 4 main parts; (M) motivation part, in which the beginning of the 
teaching practice is led by a main instructor, (I) information part or content providing part, (A) the application part, in which the 
instructor assistant helped to check the students' performance, and the last (P) for the progress of the students. The ratio of the 
number of the students and the instructor is 1:7. The teaching practice was then implemented on 29 technical teacher students. 
Data were collected by pretest and posttest, activity evaluation form, teaching practice evaluation form and satisfaction 
evaluation form. The results showed the effectiveness of the teaching at 80.15/78.23. The overall progress of the students was 
42.17%. Students' satisfaction was at very high level. 
 
Keywords : Teaching Practice, MIAP Teaching Process, Technical Teacher Students 
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บทน า 
1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการ
ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดบัปริญญาตรี มุ่งเนน้การผลิตครูอาชีวศึกษา ครูช่างอุตสาหกรรม ใหมี้ความรู้และทกัษะ เพ่ือท าการ
สอน อบรม และใหค้วามรู้ทางเทคโนโลย ีท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของการศึกษาในสายอาชีพ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ, 
2558 : 5) ด าเนินการจดัการศึกษาตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ท่ีก าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งมี
มาตรฐานความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : 65-71) โดยนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต จะตอ้งเรียนตลอดหลกัสูตรในส่วนของทฤษฎีและปฏิบติั ทั้งหมวดวิชาเฉพาะดา้น และหมวดวิชาชีพครูใน
สถาบนัการศึกษา 4 ปีการศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาสาขาวิชาเฉพาะ และจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ปฏิบัติการสอน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด อีก 1 ปีการศึกษา จึงจะจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรท่ีก าหนด และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู ดงันั้นการเตรียมนกัศึกษาครูช่างในสถาบนัการศึกษา จึงเป็นส่ิงส าคญั
มาก เม่ือฝึกให้นักศึกษามีความสามารถทั้ งภาคทฤษฎีและการปฏิบติังานทางช่าง เป็นช่างท่ีดี มีทักษะ มีฝีมือทางดา้นช่างอย่าง
ช านาญแลว้ ก็จะตอ้งฝึกนักศึกษาให้เป็นผูถ่้ายทอดเน้ือหา ถ่ายทอดทกัษะต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างช านาญแลว้ให้แก่ผูเ้รียน ดว้ยความ
มัน่ใจ และมีบุคลิกภาพของการเป็นครูท่ีดี ดว้ยการฝึกปฏิบติัการสอน รายวิชาท่ีเก่ียวกบัการฝึกปฏิบติัการสอน จึงถือเป็นหัวใจ
ส าคญัในการผลิตครูช่าง เน่ืองจากเป็นการเตรียมนกัศึกษาครูช่างใหมี้สมรรถนะการสอนเบ้ืองตน้ ดา้นทกัษะการสอน ความมัน่ใจ
ในการสอน มีบุคลิกภาพท่ีดี มีทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นครู และมีสมรรถนะการสอนในด้านอ่ืน ๆ พร้อมท่ีจะไปฝึกสอนใน
สถานศึกษา และไปเป็นครูท่ีดีในอนาคต  
 ส าหรับการจดัการศึกษาในสถานศึกษานั้น ได้จัดแผนการเรียนส าหรับฝึกปฏิบัติทักษะการสอนไวใ้นชั้นปีท่ี 3            
ภาคเรียนท่ี 2 มีรายวชิาการจดัการเรียนรู้อาชีวศึกษา เป็นรายวชิาแรกท่ีมุ่งเนน้การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู เป็นรายวชิาท่ี
สร้างความประทบัใจคร้ังแรกกบัการท่ีจะไดเ้ป็นครู ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการสอน 
การฝึกปฏิบัติทักษะการสอนเบ้ืองต้น การสร้างความมั่นใจ และบุคลิกภาพของการเป็นครูท่ี ดี (คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมฯ, 2558 : 22) ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนท่ีผ่านมา จะเรียนทฤษฎี 2 ชัว่โมง และฝึกปฏิบติัทกัษะการสอน 2 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ มีอาจารยผ์ูส้อนจ านวน 1 คนบา้ง 2 คนบา้ง ต่อนกัศึกษาจ านวน 35 คน ซ่ึงจากการสงัเกต สัมภาษณ์ และ
การสอบถามนักศึกษา พบว่า อาจารยผ์ูส้อน จะสอนเน้ือหาส่วนท่ีเป็นทฤษฎีมากกว่าให้ฝึกปฏิบติั ประกอบกบัมีอาจารย์
ผูส้อน 1-2 คน ต่อนกัศึกษาจ านวนมาก ท าใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะการสอนไม่ทัว่ถึง ฝึกในเวลาท่ีจ ากดั ท าใหก้ารให้
ค  าแนะน าและการประเมินผลการฝึกปฏิบติัการสอนของนกัศึกษา ท าไดเ้พียงบางคร้ังเท่านั้น จึงส่งผลให้นกัศึกษายงัไม่มี
ความมัน่ใจในการสอน และยงัจะตอ้งไดรั้บการพฒันาบุคลิกภาพในการสอนท่ีเหมาะสม จากการสอบถามอาจารยผ์ูส้อน พบวา่
หลกัสูตรรายวิชาก าหนดเน้ือหาส่วนท่ีเป็นทฤษฎีมากเกินไป และก าหนดกรอบการฝึกปฏิบติัไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ จ านวนชัว่โมง
ในการฝึกปฏิบติัมีนอ้ย อาจารยผ์ูส้อนมีเพียง 1-2 คน นกัศึกษามีจ านวนมาก ท าใหมี้การจดักิจกรรมท่ีครอบคลุมนกัศึกษาทุก
คนท าไดย้ากในเวลาท่ีจ ากดั และสอบถามอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งในรายวิชาถดัไป ก็พบวา่นกัศึกษาขาดความรู้
และทกัษะพ้ืนฐานในการสอน โดยเฉพาะความพร้อมในเร่ืองของบุคลิกภาพ ความมัน่ใจในการสอน และเน้ือหาในเร่ือง
ทฤษฎีและทักษะวิธีการสอนในลกัษณะต่าง ๆ ไม่สามารถน ามาใชต้่อเน่ืองได ้จะตอ้งมีการสอนความรู้พ้ืนฐานเพ่ิมเติม  
ฝึกทกัษะการสอนเบ้ืองตน้ใหม่ จึงส่งผลต่อสมรรถนะการสอนเบ้ืองตน้ของนกัศึกษาดา้นทกัษะการสอน ความมัน่ใจในการ
สอน บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาวิตรี (2547 : 1-9) ได้เสนอแนะแนวทางในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษาครูไวว้า่ ควรเพ่ิมความมัน่ใจในการสอนให้แก่นกัศึกษา ควรลดการสอนทฤษฎีและเพ่ิม
การฝึกปฏิบติัการสอนให้มากข้ึน นอกจากน้ีขนิษฐา (2558 : 165-167) พบวา่ปัญหากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ดา้นการสอน ดา้นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด 1 ใน 3 ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษา ท่ียงัขาดทกัษะในการสอน ขาดความพร้อมก่อนสอน                   
โดยไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขไวว้า่ ควรเนน้ทกัษะการสอนในการฝึกสอนจุลภาคใหเ้ขม้ขน้ข้ึน เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในการ
สอนใหแ้ก่นกัศึกษา  
 กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เป็นวิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหน่ึง ท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทกัษะของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะกระบวนการสอนรูปแบบน้ีจะเร่ิมจาก การสร้างความสนใจ (M: Motivation) ในการ
เรียนหวัขอ้เร่ืองนั้น ๆ  ซ่ึงจะตอ้งน าผูเ้รียนเขา้สู่หวัเร่ืองตามวตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจน ใชส่ื้อประกอบกบัเทคนิคการถาม ช่วยดึง
ความสนใจให้มากท่ีสุด ใชเ้วลากะทดัรัดอยา่งเหมาะสม จากนั้นจึงให้เน้ือหา (I: Information) ท่ีครบถว้นเพียงพอ โดยการ
ใชอุ้ปกรณ์ช่วยสอนและวางขั้นตอนในการให้เน้ือหาจากง่ายไปยาก ต่อมาก็เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดน้ าความรู้จากเน้ือหาท่ี
ไดรั้บไปทดลองฝึกหัดแกปั้ญหาหรือฝึกปฏิบติั (A: Application) ภายหลงัจากผ่านการรับเน้ือหาสาระวา่เขามีการรับเน้ือหา
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด มีความเขา้ใจเน้ือหา และสามารถปฏิบติังานไดห้รือไม่ ก่อให้เกิดการตรวจปรับเน้ือหา ในส่วนท่ีผูเ้รียน
ยงัรับเน้ือหาไม่ได ้และสุดทา้ยมีการเฉลยให้ผูเ้รียนไดท้ราบผลการทดลองฝึกแกปั้ญหา และผลการประเมินการฝึกปฏิบติั                      
(P: Progress) ว่าถูกหรือผิดอย่างไร ถา้ผลท่ีไดถู้กตอ้งจะท าให้ความรู้ท่ีใชน้ั้นเป็นความรู้ท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ จึงจะถือว่า
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้แลว้ (สุชาติ : 2549: 2) ประกอบกบัจากตน้แบบการผลิตครูช่างของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ สามารถจดัการเรียนการสอนในการผลิตครูช่างให้มีสมรรถนะ
การสอนนั้น จะท าไดดี้ก็ต่อเม่ือมีอาจารยผ์ูส้อน 1 คนต่อนักศึกษาจ านวน 7-10 คน (ชนะ, 2528) จากหลกัการและเหตุผล
ดงักล่าวจะเห็นว่ากระบวนการสอนรูปแบบ MIAP น่าจะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้และทกัษะในการฝึก
ปฏิบติัการสอนแก่นกัศึกษาครูช่างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอนรูปแบบใหม่  จึงจะตอ้ง
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนร่วมดว้ย เน่ืองจากความพึงพอใจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกและทศันคติของ
บุคคลอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้า และแรงจูงใจ ซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ใหส้ าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี (นูรียะห์ ตะเยะ, 2556) 
 ดังนั้ นการวิจัยในคร้ังน้ีจะท าให้ทราบว่ารูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
ส าหรับนกัศึกษาครูช่างนั้น เม่ือไดด้ าเนินการแลว้มีประสิทธิภาพเพียงใด เพ่ือท่ีจะน าไปขยายผลในการจดัการเรียนการสอน
ในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัการสอนในรายวชิาอ่ืน ๆ ต่อไปได ้ 
2.  วตัถุประสงค์การวจิยั 
 2.1 เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนกัศึกษาครูช่าง 
 2.2 เพื่อสร้างวสัดุการสอนส าหรับการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนกัศึกษาครูช่าง 
 2.3 เพื่อประเมินผลการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนกัศึกษา
ครูช่าง 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบัตกิารสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนักศึกษาครูช่าง 
 การสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอน เร่ิมจากการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต วิธีการจดัการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบติัการสอน หลงัจากนั้นไดศึ้กษารายละเอียดกระบวนการ
สอนรูปแบบ MIAP ท าการสงัเคราะห์และสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดงัภาพท่ี 1 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  144 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

 
 จากภาพท่ี 1 รูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนกัศึกษาครูช่าง เร่ิมตน้ท่ี
ผูส้อนหลกั สร้างความสนใจ (M) ในการเรียนหัวขอ้เร่ืองนั้น ๆ จากนั้นจึงให้เน้ือหา (I) ท่ีครบถว้นเพียงพอ ในขณะท่ีผูส้อน
ร่วมท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าและประเมินผลการท ากิจกรรม/ฝึกปฏิบติัการสอนในขั้นเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้ดลองฝึกหัด 
(A) และท าการแจง้ผลการประเมินท่ีถูกตอ้งครบถว้น (P) แก่ผูเ้รียน เพ่ือน าไปปรับปรุงในการท ากิจกรรม/การฝึกปฏิบติัการ
สอนในคร้ังต่อไป โดยใหมี้สดัส่วนของอาจารยผ์ูส้อนร่วมต่อจ านวนนกัศึกษาเท่ากบั 1:7 
2. การสร้างวัสดุการสอนส าหรับการฝึกปฏิบัตกิารสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนักศึกษาครูช่าง 
 การสร้างวสัดุการสอน  โดยการก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีเก่ียวกับการฝึก
ปฏิบติัการสอนวิชาแรก ท่ีมีความส าคญักบันกัศึกษามาก เน่ืองจากจะตอ้งสร้างความประทบัใจคร้ังแรกกบัการท่ีจะไดเ้ป็น
ครูใหก้บันกัศึกษา จึงจะตอ้งฝึกใหน้กัศึกษามีสมรรถนะการสอนเบ้ืองตน้ในดา้นทกัษะการสอน ความมัน่ใจ และบุคลิกภาพ
ของการเป็นครูท่ีดี เร่ิมจากการวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ตามค าอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลกัสูตร
รายวิชา การวิเคราะห์หัวขอ้เร่ือง กิจกรรม และการก าหนดวตัถุประสงคก์ารสอน จากนั้นจดัท าวสัดุการสอน ประกอบดว้ย 

M1 I1 A1 

ใหค้  าแนะน า 

ประเมินผล 
การท ากิจกรรม 

ผูส้อน
ร่วม 
(1:7) 

P1 

ครั้
งท

ี ่1 ผูส้อนหลกั 

ผูส้อนหลกั แจกผลการประเมิน 

ผูส้อน
ร่วม 
(1:7) M2 I2 A2 

ใหค้  าแนะน า 

ประเมินผล 
การท ากิจกรรม 

ครั้
งท

ี ่2 

P2 ผูส้อนหลกั แจกผลการประเมิน 

ผูส้อน
ร่วม 
(1:7) M3 I3 A3 

ใหค้  าแนะน า 

ประเมินผล 
การท ากิจกรรม 

ครั้
งท

ี ่3 

ภาพที ่1 รูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนกัศึกษาครูช่าง 
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ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหดั ใบเฉลยแบบฝึกหดั ใบกิจกรรม ใบประเมินผลกิจกรรม ส่ือการสอน ใบทดสอบทฤษฎี ใบทดสอบ
ปฏิบติัการสอน และแบบประเมินผลปฏิบติัการสอน ซ่ึงมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามโครงการสอน ต่อไปน้ี  
 

ช่ือวชิา     :    การจดัการเรียนรู้อาชีวศึกษา      

หลกัสูตร   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สอนปีท่ี   3  

จ านวน :     4    ชัว่โมงต่อสปัดาห์      15    สปัดาห์ต่อภาคเรียน   สอนในภาคเรียนท่ี    2/2560   

คร้ังท่ี หวัขอ้เร่ือง 
เวลา 

กิจกรรม 
เวลา 

ชม. ชม. 
1 การรู้จกัการสอน 1 อภิปรายการสอนจากตวัอยา่งการสอน 3 
2 การพดูแนะน าตวั 1 เขียนประวติัตนเอง และพดูแนะน าตวั 3 

3 
การเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน 
และการสร้างใบเน้ือหา 

1 เขียนวตัถุประสงคก์ารสอน/สร้างใบเน้ือหา 3 

4 การสอนแบบบรรยาย 1 สอนแบบบรรยาย 1 คร้ังท่ี 1 (ใหเ้น้ือหา) 3 

5 ส่ือการสอน 1 สอนแบบบรรยาย 1 คร้ังท่ี 2 (ใหเ้น้ือหา) 3 

6 การน าเขา้สู่บทเรียน 1 ร่างการน าเขา้สู่บทเรียน 3 

7 - - 
สอนแบบบรรยาย 2 คร้ังท่ี 1  
(น าเขา้สู่บทเรียน+ใหเ้น้ือหา+ส่ือ) 

4 

8 - - 
สอนแบบบรรยาย 2 คร้ังท่ี 2  
(น าเขา้สู่บทเรียน+ใหเ้น้ือหา+ส่ือ)  

4 

9 การสอนแบบถามตอบ 1 สร้างรายการค าถาม 3 

10 - - 
สอนแบบถามตอบ 1 คร้ังท่ี 1  
(น าเขา้สู่บทเรียน+ใหเ้น้ือหา+ส่ือ) 

4 

11 - - 
สอนแบบถามตอบ 1 คร้ังท่ี 2 
(น าเขา้สู่บทเรียน+ใหเ้น้ือหา+ส่ือ) 

4 

12 
การสร้างแบบฝึกหดั/ใบทดสอบ 
ทา้ยบทเรียน 

1 สร้างแบบฝึกหดัและใบเฉลย 3 

13 
กิจกรรมขั้นพยายามและ 
ขั้นส าเร็จผล 

1 
สอนแบบถามตอบ 2 คร้ังท่ี 1 
(ครบกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP) 

3 

14 - - 
สอนแบบถามตอบ 2 คร้ังท่ี 2 
(ครบกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP) 

4 

15 - - 
สอนแบบถามตอบ 2 คร้ังท่ี 3 
(ครบกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP) 

4 

16 - - สอบปฏิบติัการสอน - 
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3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) แบบทดสอบวดัผลก่อนและหลงัการเรียน เป็นชนิดปรนัย จ านวน 
40 ขอ้ ตามหัวขอ้เร่ืองในโครงการสอนทั้งหมด 2) แบบประเมินผลกิจกรรมจ านวน 12 กิจกรรม ตามหัวขอ้กิจกรรมใน
โครงการสอนทั้งหมด แบบประเมินผลปฏิบัติการสอน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน           
เป็นแบบ Rating Scale 5 ระดบั หลงัจากร่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแลว้ ไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข และจดัท าเคร่ืองมือวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
4. การประเมนิผลการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบัตกิารสอน ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนักศึกษาครูช่าง 
และเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การประเมินผลตามรูปแบบ ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนให้กบันักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการจดัการเรียนรู้อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2/2560 จ านวน 29 คน โดยก่อนการเรียนได้
ทดสอบพ้ืนฐานความรู้ก่อนเรียน (T1) หลงัการเรียนได้ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน (T2) ด้วยแบบทดสอบฉบับ
เดียวกนัใชเ้วลาคร้ังละ 50 นาที และไดส้อบถามความพึงพอใจหลงัการจดัการเรียนการสอนส้ินสุดลง วิธีการจดัการเรียน
การสอนในการฝึกปฏิบติัการสอน ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนักศึกษาครูช่าง ด าเนินการโดยเร่ิมตน้ท่ี
ผูส้อนหลกั สร้างความสนใจ เป็นผูน้ าเข้าสู่บทเรียน (M) ในการเรียนหัวขอ้เร่ืองนั้น ๆ แลว้จึงให้เน้ือหา (I) ท่ีครบถว้น
เพียงพอ จากนั้นผูส้อนร่วมท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าและประเมินผลการท ากิจกรรม/การฝึกปฏิบติัการสอนในขั้นเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดท้ดลองฝึกหดั (A) หลงัจากท่ีผูส้อนร่วมไดป้ระเมินผลการท ากิจกรรม/ฝึกปฏิบติัการสอน และให้ขอ้เสนอแนะ
ท่ีถูกตอ้งแลว้ ก็จะแจง้ผลการประเมินท่ีถูกตอ้งครบถว้น (P) คืนให้แก่ผูเ้รียนตรวจสอบ เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง
ในการท ากิจกรรม/ฝึกปฏิบัติการสอนในคร้ังต่อไป โดยการท ากิจกรรม/ฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละคร้ัง มีสัดส่วนของ
อาจารยผ์ูส้อนร่วมต่อจ านวนนกัศึกษาเท่ากบั 1:7 
5. การวเิคราะห์และสรุปผลการวจิัย 
 1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบติัการสอน โดยใชเ้กณฑใ์นการหาประสิทธิภาพ คือ E1/E2 เกณฑ์ท่ี
ก าหนด E1/E2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70/70 โดยท่ีการส่งเสริมการเรียนรู้ (E1) เป็นผลการท ากิจกรรมในขณะจดัการเรียนการ
สอนน ามาคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ ขณะท่ีผลสมัฤทธ์ิในการจดัการเรียนการสอน (E2) เป็นผลการทดสอบการปฏิบติัการสอน
หลงัการเรียนครบตามหวัขอ้กิจกรรมในโครงการสอน น ามาคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ  
 2) ความก้าวหน้าในการเรียน (T2-T1) เกณฑ์ท่ีก าหนด T2-T1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นค่าความแตกต่างของ
คะแนน T-score เฉล่ียก่อนเรียน (T1) และหลงัการเรียน (T2) วดัดว้ยแบบทดสอบวดัผลก่อนและหลงัการเรียน 
 3) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกณฑท่ี์ก าหนดค่าเฉล่ีย
ท่ีไดจ้ะตอ้งไม่ต ่ากวา่ระดบัมาก 
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ผลและวจิารณ์ผล 
1. ประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบตักิารสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนักศึกษาครูช่าง 
ตารางที ่1 คะแนนการท ากิจกรรมของนกัศึกษาครูช่าง (E1)  n=29 

 หวัขอ้กิจกรรม  
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม 
คะแน
น 

(3) (6) (39) (6) (41) (6) (4) (53) (3) (57) (4) (85) (307) 

รวม 76 125 774 122 940 148 92 
1,28

7 
58 

1,35
8 

88 2,068 7,136 

เฉล่ีย 2.62 4.31 26.69 4.21 
32.4
1 

5.10 3.17 
44.3

8 
2.00 

46.8
3 

3.03 71.31 
246.0

7 

ร้อยละ 
87.3
6 

71.8
4 

68.44 
70.1
1 

79.0
6 

85.0
6 

79.3
1 

83.7
3 

66.6
7 

82.1
5 

75.8
6 

83.89 80.15 

 
ตารางที ่2 คะแนนการประเมินผลการทดสอบปฏิบติัของนกัศึกษาครูช่าง (E2) n=29 

 หวัขอ้การทดสอบ  
รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 
คะแนน (9) (9) (12) (6) (6) (35) (15) (14) (15) (121) 
รวม 223 220 273 151 158 661 372 343 344 2,745 
เฉล่ีย 7.69 7.59 9.41 5.21 5.45 22.79 12.83 11.83 11.86 94.66 
ร้อยละ 85.44 84.29 78.45 86.78 90.80 65.12 85.52 84.48 79.08 78.23 

 จากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 พบวา่นกัศึกษาครูช่าง จ านวน 29 คน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละจากการท ากิจกรรมทั้งหมด 
12  กิ จกรรม  คิ ด เป็ น ร้อยละ  80 .15  และ มีคะแนน เฉ ล่ี ย ร้อยละจากการทดสอบป ฏิบั ติ ก ารสอน  ทั้ งห มด  
9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.23 แสดงวา่ประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบติัการสอนดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
ส าหรับนกัศึกษาครูช่าง เท่ากบั 80.15/78.23 ซ่ึงสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีตั้งไวคื้อ 70/70 
2. ความก้าวหน้าในการเรียนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนักศึกษาครู
ช่าง 
ตารางที ่3 ความกา้วหนา้ในการเรียนโดยใชรู้ปแบบการฝึกปฏิบติัการสอนดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับ         

นกัศึกษาครูช่าง n=29 
การทดสอบ ค่าคะแนน T-Score เฉล่ีย ค่าคะแนน T-Score เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

ก่อนเรียน (T1) 41.28 
42.17 

หลงัเรียน (T2) 58.69 

 จากตารางท่ี 3 ความก้าวหน้าในการเรียน (T2-T1) โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP ส าหรับนกัศึกษาครูช่าง มีความกา้วหนา้ในการเรียนเฉล่ียร้อยละ 42.17 สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 30 ท่ีก าหนดไว ้
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3. ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบัตกิารสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
ส าหรับนักศึกษาครูช่าง 
ตารางที ่4  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอนดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ 

MIAP ส าหรับนกัศึกษาครูช่าง n=29 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 
1. ผูส้อนมีการเตรียมความพร้อมของเอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอนเป็นอยา่งดี 4.48 0.51 มาก 
2. ผูส้อนมีความรู้ มีทกัษะเก่ียวกบัเน้ือหาและกิจกรรมท่ีสอนเป็นอยา่งดี  4.69 0.47 มากท่ีสุด 
3. ผูส้อนมีเทคนิค/วธีิสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการฝึกปฏิบติัการสอน 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
4. ผูส้อนก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการสอนไดอ้ยา่งเหมะ

สม 
4.66 0.48 มากท่ีสุด 

5. ผูส้อนประเมินผลการท ากิจกรรมและใหค้  าแนะน าท่ีสามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขได ้ 4.34 0.61 มาก 
6. สดัส่วนผูส้อนต่อผูเ้รียนเหมาะสม ส่งผลใหผู้ส้อนดูแลผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมอยา่งทัว่ถึง 4.52 0.47 มากท่ีสุด 
7. ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการสอน 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
8. ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจในการสอน 4.48 0.63 มาก 
9. ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีบุคลิกภาพท่ีดีในการสอน 4.55 0.57 มากท่ีสุด 
10. รูปแบบการฝึกปฏิบติัการสอน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการปฏิบติัการสอน 4.55 0.51 มากท่ีสุด 

โดยภาพรวม 4.58 0.55 มากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการฝึกปฏิบัติการสอนดว้ย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนกัศึกษาครูช่าง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 จากผลการวิจัยพบว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกประเด็น ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากว่า การด าเนินการตามรูปแบบการฝึก
ปฏิบัติการสอนท่ีได้พัฒนาข้ึนมา สามารถส่งผลให้นักศึกษาครูช่างเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการสอน มีความมั่นใจ  
มีบุคลิกภาพท่ีดีในการสอน ตามเกณฑท่ี์ก าหนด อีกทั้งอาจารยผ์ูส้อนด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามโครงการสอน และ
วสัดุการสอนท่ีสร้างข้ึนไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ นอกจากน้ีการก าหนดสัดส่วนอาจารยผ์ูส้อนต่อจ านวนนกัศึกษา เท่ากบั 
1:7 ส่งผลให้อาจารยผ์ูส้อนดูแลนกัศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึงขณะท ากิจกรรม และนกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะการสอนไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงทุกคนทุกกิจรรม อีกทั้งการจดักิจกรรมในการเรียนการสอน มีการให้ทฤษฎี แลว้ใหผู้เ้รียนน าทฤษฎีท่ีไดม้าใชใ้นการ
ท ากิจกรรม และมีการประเมินผล แจง้ผลให้ผูเ้รียนไดท้ราบวา่ถูกตอ้งหรือไม่อยา่งไร ดว้ยกระบวนการสอนรูปแบบ MAIP 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุราษฎร์ (2554 : 29-33) พบวา่ รูปแบบการฝึกอบรมท่ีมีวทิยากรหลกัท าหนา้ท่ีด าเนินการน าเขา้สู่เร่ืองราวท่ี
จะฝึกอบรม (M) และใหเ้น้ือหา (I) ในแต่ละเร่ือง ขณะท่ีวทิยากรผูช่้วยท าหนา้ท่ีตรวจแบบฝึกหดัจากขั้นพยายาม (A) และให้
ค  าตอบท่ีถูกต้อง (P) แก่ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม โดยให้มีสัดส่วนวิทยากรผูช่้วยต่อผู ้รับการฝึกอบรม 1:10 ส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพการฝึกอบรมและความกา้วหนา้ในการเรียนผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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สรุปผลการวจัิย 
 ประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับนักศึกษาครูช่าง เท่ากับ 
80.15/78.23 ซ่ึงสูงกว่าค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีตั้งไวคื้อ 70/70 ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าในการเรียนร้อยละ 42.17 สูงกว่า
เกณฑร้์อยละ 30 ท่ีก าหนดไว ้และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามรูปแบบในระดบัมากท่ีสุด     
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคณบดี ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยั
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การพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเกต็ : การผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ 

The development of renewable energy in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Phuket 
Rajabhat University: Electricity from heat extractor of air-conditioning compressor 

 
สุพฒันชยั  โพธ์ิแกว้1 

Supatanachai  Pokaew1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยค ร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงบู รณาการประกอบด้วยการวิจัย เชิงทดลอง และการวิจัยเชิงคุณภาพ                      
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาจ านวนเคร่ืองปรับอากาศและการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศของคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ เพ่ือสร้างตน้แบบกงัหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์  และเพ่ือศึกษาแนวทางการ
พฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต ผลของการวิจยัพบวา่ มีจ านวน
เคร่ืองปรับอากาศทั้งหมด 47เคร่ือง และมีการใชง้านเฉล่ียวนัละ 6 ชัว่โมงต่อวนั ในการสร้างตน้แบบกงัหันลมผลิตไฟฟ้า 
พบวา่ สามารถชาร์จไฟฟ้าเก็บไวใ้นแบตเตอร่ีตลอดการท างานของพดัลมความร้อนเคร่ืองปรับอากาศ ท างานเฉล่ียต่อวนั
แรงดนัท่ีชาร์จไดเ้ท่ากบั 6.5 โวลต ์แบตเตอร่ีสามารถท าการจ่ายโหลดไดน้านเฉล่ีย 5 ชัว่โมง ท่ีความเร็วลมเฉล่ีย  5 เมตรต่อ
วนิาที โดยจ่ายให้กบัหลอดแอลอีดี ไฟกระแสตรง 6 โวลต ์ขนาด 3 วตัต ์จ านวน 6 หลอด จุดเด่นของชุดผลิตไฟฟ้าตน้แบบ 
พบวา่ 1) เป็นนวตักรรมใหม่ 2) สะดวกในการติดตั้ง 3) มีน ้ าหนกัเบา 4) ราคาถูกวสัดุอุปกรณ์หาไดภ้ายในประเทศ 5) น าไป
ต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ดท้นัที ผูว้จิยัจดอนุสิทธิบตัรตามค าขอเลขท่ี 1603002090 แนวทางการพฒันา พบวา่ 1) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการวิจยัดา้นพลงังานทดแทน 2) การศึกษาดูงานและท าความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกดา้นพลงังานทดแทน 
3) ปลูกจิตส านึกในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและการอนุรักษพ์ลงังาน 4) จดัท ายทุธศาสตร์พลงังานทดแทนของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ขอ้เสนอแนะ ควรน าชุดผลิตไฟฟ้าไปติดตั้งกบัเคร่ืองปรับอากาศทั้งหมดของมหาวทิยาลยัจะ
สามารถน าไปใชก้บัหลอดไฟแอลอีดีส่องสวา่งขนาด 3 วตัต ์ไดร้วม 7,200 หลอด  

 
ค าส าคญั : การพฒันาพลงังานทดแทน, การผลิตไฟฟ้า, พลงังานลมร้อน, คอมเพรสเซอร์แอร์ 
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ABSTRACT 
 

This research is an integrated one which includes the experimental research and the quantitative research.                  
Its purposes were to examine numbers of air-conditioners and their utilization in the Faculty of Humanities and Social 
Sciences, to build a new model of windmill for producing electricity from heat extractor of air–conditioning compressor, 
and to study a guideline for developing renewable energy used in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Phuket 
Rajabhat University. The research findings were that: There were totally 47 air–conditioners, and the average of their 
works was 6 hours per day. With regard to model-building of the windmill for producing electricity, it was found that the 
pilot model could charge electricity and stored it in a battery with the average of 6.5 volts per day while an electric fan 
was working in the air-conditioner. The battery could distribute the power supply with the average of 5 hours at the 
average wind-speed of 5 meters per second. It distributed to LED, DC with the amount of 6 volts, size-3 watts, for 6 
bulbs. The advantages of the pilot-model generator were:  1) being innovation, 2) easy to install, 3) light weight, 4) cheap 
price and domestic availability, 5) being able to apply for commercial purpose. The copy-right number of the power 
supply was 1603002090. The results of the guideline for development were:  1) supporting and promoting for research on 
renewable energy, 2) visiting, training, and jointing programs of renewable energy with other institutions, 3) encouraging 
people to save and conserve energy, 4) providing strategies in renewable energy of  the Faculty of Humanities and Social 
Sciences. In terms of suggestions, the pilot-model generator should be installed with all of the air-conditioners of Phuket 
Rajabhat University. It can be applied with 7,200 size-3-watt-LED lights.  

 
Keywords : Development of Renewable energy ,Electricity, Heat extractor, air-conditioning compressor 
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บทน า 
ปัญหาพลงังานโลก  ตั้งแต่ปี 1980 ถึง 2004 มีความตอ้งการพลงังานหลกัเพ่ิมข้ึน 54% และจะเพ่ิมข้ึนดว้ยสัดส่วน

เดียวกนัถึงปี 2030 (จาก 469 EJ เป็น 716 EJ  คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย 1.6% ต่อปี) ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีอตัราเติบโต
ข้ึนอย่างสม ่าเสมอ  และคาดว่าจากปี 2004 ถึงปี 2030 จะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า (จาก 17,408 TWh เป็น 33,750 TWh คิดเป็น
อตัราเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย 2.6% ต่อปี) ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึนสูงมากในประเทศก าลงัพฒันา  ปัจจุบนัประชาชนราว             
2 พนัลา้นคนยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้ และถือเป็นกลุ่มท่ีตอ้งให้ความส าคญัในอนัดบัตน้  สหประชาชาติประมาณวา่ประชากรโลก
จะเพ่ิมข้ึนจาก 6.4 พนัลา้นคนในปี 2004 เป็น 8.1 พนัล้านคน ในปี 2030  ความตอ้งการพลังงาน จึงยงัคงเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา  ในช่วงเวลานั้นทั้งการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก  และความตอ้งการยกระดบัมาตรฐานในการด ารงชีวิต
ของประชาชนในประเทศท่ีก าลงัพฒันา  น่ีจึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหค้วามตอ้งการพลงังานเพ่ิมสูงข้ึน และยงัเป็นสาเหตุให้
มีความจ าเป็นตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90  การพฒันาพลงังานหมุนเวียนมาผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากภาครัฐ  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคประชาชน  เพราะพลงังานหมุนเวียนท่ีสามารถน ามา
ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยมีหลายประเภท ดงัขอ้มูลการใชพ้ลงังานของไทยต่อไปน้ี  กระทรวงพลงังานไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์ ในการจัดท า Roadmap เพ่ือส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนและ พลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.
2555-2564) หรือ AEDP (2012-2021) โดยไดมี้การก าหนดยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนตามแผน AEDP                  
ใน 6 ประเด็น ดงัน้ี 1) การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งกวา้งขวาง  2) การปรับ
มาตรการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 3) การแกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ียงัไม่
เอ้ือต่อการพฒันาพลงังานทดแทน  4) การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบสายส่งสายจ าหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการ
พฒันาสู่ระบบ Smart Grid  5) การประชาสมัพนัธ์และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน  6) การส่งเสริมใหง้านวิจยัเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนแบบครบวงจร(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ,            
2557) 

พลงังานจากลม (Wind Energy) เป็นพลงังานทดแทนรูปแบบหน่ึงท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะกบัส่ิงแวดลอ้ม ระบบ
ระบายอากาศคอมเพรสแอร์จะมีกงัหันลมท่ีจะท าหน้าท่ีพดัเอาความร้อนออกจากตวัเคร่ือง ซ่ึงจะท าให้เกิดพลงังานลมท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าได ้ท่ีนบัเป็นการใชป้ระโยชน์จากพลงังานท่ีศูนยเ์ปล่า โดยใชห้ลกัการเปล่ียนพลงังานลม
ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า ในปัจจุบนัมีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศภายในอาคารกนัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงหากน าพลงังานลมร้อน
ระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์มาผลิตไฟฟ้าในทุกๆอาคาร ก็จะท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมหาศาล 

มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงจะถูกติดตั้งอยู่
ทุกอาคาร จึงท าให้มีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานในแต่ละปีสูงมาก  หากน าพลงัลมร้อนจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์
แอร์ ของเคร่ืองปรับอากาศทั้ งหมดในมหาวิทยาลยัฯ มาผลิตไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดการใชพ้ลงังานลงได ้อีกทั้ งจะเป็น
ตน้แบบ มหาวทิยาลยัสีเขียว(Green University) ดา้นการใชพ้ลงังานทดแทน จากปัญหาและขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นเหตุส าคญั
ท่ีท าให้ผูว้ิจยั  มีความสนใจท่ีจะศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต กรณีศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ เพื่อ
เป็นข้อมูลหลักในการพัฒนาคณะฯและมหาวิทยาลัยฯด้านพลังงาน  ท าให้สามารถใช้พลังงานให้เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ คุม้ค่า   ลดรายจ่าย และช่วยประเทศชาติลดการใชพ้ลงังานอีกทางหน่ึง  ส่งผลให้มีการใช้
พลงังานอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาจ านวนเคร่ืองปรับอากาศและการใชง้านเคร่ืองปรับอากาศของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 2. เพ่ือสร้างตน้แบบกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์   
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎั
ภูเก็ต 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาการพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

กรณีศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมร้อนของระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ คร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดวธีิการ
ด าเนินการวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ บุคลากรของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  
กลุ่มตวัอยา่ง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 10 คน  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1.การส ารวจ (Survey) คือ การเก็บรายละเอียดทั่วไป เพ่ือได้ขอ้มูลจ านวนเคร่ืองปรับอากาศและการใช้งาน

เคร่ืองปรับอากาศอาคาร 3 ของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตามวตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 1  
2. แผนการทดลอง คือ การวางขั้นตอนในการทดลองเพ่ือใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงค ์คือตน้แบบตน้แบบกงัหันลม

ผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. การสัมภาษณ์ (Interview) คือ  

3.1.   การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์ท่ี ผูว้ิจัยได้ก าหนดโครงสร้างและค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้าก่อนการไปเก็บข้อมูล และไป
สมัภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มูลตามโครงสร้างค าถามท่ีไดก้ าหนดไว ้

3.2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการคือ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัไม่ไดก้ าหนดโครงสร้างและค าถามท่ีจะใชใ้นการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า แต่จะอาศยัไปตั้งค  าถาม
เฉพาะหนา้กบัผูใ้หข้อ้มูลแทนซ่ึงจะพดูคุยหรือซกัถามประเด็นใดก็ไดเ้พ่ือท่ีจะเติมเตม็ขอ้มูลในส่วนท่ีขาดหายไป 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา(Research and Development : R & D) โดยมีขั้นตอนการเก็บขอ้มูลแบ่งตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
 1.การส ารวจ (Survey)  เป็นการส ารวจจ านวนเคร่ืองปรับอากาศและการใชง้านเคร่ืองปรับอากาศอาคาร  
3 ของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต เป็นขอ้มูลในการสร้างตน้แบบ 
 2.การวจิยัเชิงทดลอง (experimental research) เป็นการรวบรวมขอ้มูลทั้งจากเอกสาร งานวจิยัต่างๆ 
และภาคสนามมาจดัท าแผนการทดลอง เพ่ือสร้างตน้แบบกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ 
 3. การสมัภาษณ์ (Interview)  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการสนทนากบัผูบ้ริหารเพ่ือทราบแนวทางการ
พฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้น าข้อมูลจากการส ารวจ (Survey) การสัมภาษณ์  (interview) 

ตลอดจนการน าผลการทดลองการสร้างตน้แบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า มาวิเคราะห์ขอ้มูลและเน้ือหา (Content analysis)          
โดยใชก้รอบแนวคิดวจิยัท่ีก าหนดไว ้เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนตรงประเด็น  
การน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยจะใช้วิธีน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive  
Analysis)  เพื่อเป็นการอธิบายขอ้เท็จจริงท่ีคน้พบในการศึกษา เร่ืองยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทนของคณะมนุษย์
ศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต กรณีศึกษา : การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมร้อนของระบบระบายอากาศ
คอมเพรสเซอร์แอร์  ดังนั้ นในการน าเสนอขอ้มูลให้เกิดความชัดเจนในการอธิบายขอ้มูล ผูว้ิจัยใช้ตาราง และรูปภาพ
ประกอบเพ่ือให้เกิดความชดัเจน เน่ืองจากงานวิจยัเร่ืองน้ีเน้นการปฏิบติัการจึงเน้นท่ีภาพประกอบ เพ่ือให้เห็นการลงมือ
ปฏิบติัจริง  และมีการส่ือสารประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ตามส่ือ ต่างๆ  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 1.การส ารวจจ านวนเคร่ืองปรับอากาศและการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศอาคาร 3 ของคณะมนุษยศ์าสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  พบวา่ มีทั้งหมด 4ชั้น โดยมีการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดงัน้ี 
ช้ันที ่1 มีอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดงัน้ี  

รายการ ส านกั
คณะฯ 

ประวติัศาสตร์ 
หอ้ง 311 

ภาษาต่างประเทศ 
(หอ้ง 312,313) 

สาขาภาษาไทย (หอ้ง 314)   

หลอดไฟส่องสวา่งแบบรางยาว 8 ชุด 4 ชุด   6 ชุด   4 ชุด   
พดัลมเพดาน 6 ตวั 25 ตวั 4 ตวั 2 ตวั 
เคร่ืองปรับอากาศ  5 เคร่ือง 3 เคร่ือง 4 เคร่ือง 4 เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์   12 เคร่ือง 6 เคร่ือง 10 เคร่ือง 8 เคร่ือง 
โทรทศัน์   2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 1 เคร่ือง 
กระติกน ้ าร้อน  1 ตวั - - 1 ตวั 
รวมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 1                                                                     จ านวนทั้งหมด 16 ตวั 
ช้ันที ่2 มีอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดงัน้ี 

รายการ หอ้งสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หอ้ง321) 

หอ้งปฏิบติัการทาง
ภาษา(หอ้ง 322) 

หอ้ง อมรม ประชุม 
สมัมนา(หอ้ง 323) 

หลอดไฟส่องสวา่งแบบรางยาว 4 ชุด 8 ชุด 10 ชุด   
พดัลมเพดาน 2 ตวั 4 ตวั 4 ตวั 
เคร่ืองปรับอากาศ  3 เคร่ือง 4 เคร่ือง 4 เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์   5 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 
โทรทศัน์   1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 
กระติกน ้ าร้อน  1 ตวั - - 
รวมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 2                                                                                จ านวนทั้งหมด 11 ตวั                                   
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ช้ันที ่3 มีอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดงัน้ี 
 
 

รายการ 

หอ้งพกั
อาจารยก์ลุ่ม

สงัคม 

หอ้งเรียน 
 (หอ้ง 

331,332) 

หอ้งเรียน 
English Program   
(หอ้ง 333,334) 

หอ้งสาขา
เทคโนโลยี

นวตักรรมการ
ออกแบบ 
(หอ้ง 335) 

หอ้งสาขาการ
พฒันาชุมชน 
(หอ้ง 336) 

หลอดไฟส่องสวา่งแบบรางยาว 4 ชุด 8 ชุด 8 ชุด   4 ชุด 4 ชุด 
พดัลมเพดาน 4 ตวั 4 ตวั 4 ตวั 2 ตวั 2 ตวั 
เคร่ืองปรับอากาศ  4 เคร่ือง - 4 เคร่ือง 3  เคร่ือง 3  เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์   8 เคร่ือง - 2 เคร่ือง 4 เคร่ือง 8  เคร่ือง 
โทรทศัน์   - - - - 1 เคร่ือง 
กระติกน ้ าร้อน  - - - - - 

รวมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 3                                                                                จ านวนทั้งหมด 14 ตวั                                   
ช้ันที ่4 มีอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดงัน้ี  

รายการ หอ้งพกัอาจารยส์าขาการพฒันาชุมชน   หอ้งเรียน (หอ้ง 341,342) 
หลอดไฟส่องสวา่งแบบรางยาว 4 ชุด 8 ชุด 
พดัลมเพดาน 2 ตวั 4 ตวั 
เคร่ืองปรับอากาศ  2 เคร่ือง 4 เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์   4 เคร่ือง 2 เคร่ือง 
โทรทศัน์   - 1 เคร่ือง 
กระติกน ้ าร้อน  - - 

รวมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 4                                               จ านวนทั้งหมด 6  ตวั                                   
  
 สรุป มีเคร่ืองปรับอากาศ รวม ทั้ง 4 ชั้น  จ านวนทั้งหมด  47  เคร่ือง และการใชง้านเฉล่ีย ประมาณ 6 ชัว่โมง ต่อวนั
ต่อเคร่ือง โดยเร่ิมใชง้านช่วงเชา้ตั้งแต่เวลา  09.00 น.ถึง 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.ตามนโยบาย
ของคณะฯ 

2. ตน้แบบกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าจากระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์ พบวา่ แผนการทดลองมี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ หลกัการท างานของกงัหนั

ลมและขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานทดแทน 
ขั้นตอนที ่2 ออกแบบกงัหนัลมขนาดเลก็ท่ีเหมาะกบัความเร็วลมต ่า 
ขั้นตอนที ่3 สร้างแบบจ าลองกงัหนัลม 
ขั้นตอนที ่4 ทดลองใชก้บัลมคอมเพรสเซอร์แอร์ และวดัค่าพลงังาน 
ขั้นตอนที ่5 วเิคราะห์ผล น าปัญหามาปรับปรุงแกไ้ข ออกแบบกงัหนัลมท่ีเหมาะสม 
ขั้นตอนที ่6 ทดลองซ ้ า สรุปผล สร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ จดัท าเอกสาร 
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ผลการทดลอง พบวา่ ชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ มีดงัน้ี 
อุปกรณ์  1.) มอเตอร์กระแสตรง ขนาด 12 โวลต ์ 2.) วงจรรักษาระดบัแรงดนั  3.) วงจรควบคุมการชาร์จ

แบตเตอร์ร่ี 4.) ใบพดัเคร่ืองบินเลก็ขนาด 6 น้ิว 3ใบ 5.)ท่อ PVC ขนาด ½ น้ิว 6.)  ขอ้ต่อ PVC 7.) สายไฟ  
8.) แม่เหลก็แรงสูง (Neodymium) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ท่อและขอ้ต่อ PVC ขนาด ½ น้ิว โดยใส่มอเตอร์และแม่เหลก็แรงสูง (Neodymium) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ใบพดัเคร่ืองบินเลก็ขนาด 6 น้ิว 3ใบต่อกนั จ านวน 2 ชุด 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3 ชุดกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าโดยใชโ้ครงจาก ท่อและขอ้ต่อ PVC 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ชุดกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าโดยใชโ้ครงจากเหลก็ 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  157 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

การทดลองและผลการทดลอง   
การทดลองคร้ังท่ี 1 ใชโ้ครงสร้างชุดกงัหันท าจากเหลก็ และใชแ้ม่เหลก็แรงสูง (Neodymium)เป็นตวัยึดชุดกงัหัน

กบัคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยใชร้ะยะห่าง 15 เซนติเมตร สามารถสร้างแรงดนัไฟฟ้าเฉล่ียท่ี 6.2 โวลต ์ปัญหาท่ีพบ คือโครง
เหลก็มีน ้ าหนกัมาก มีการสัน่สะเทือนและไม่สามารถยดึติดกบัคอมเพรสเซอร์แอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 การทดลองชุดกงัหนัท าจากโครงสร้างเหลก็ 
 

การทดลองคร้ังท่ี 2 ใชท่้อ PVCเป็นโครงสร้างแทนชุเหลก็และ ใชแ้ม่เหลก็แรงสูง (Neodymium)เป็นตวัยดึชุด
กงัหนักบัคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยใชร้ะยะห่าง 15 เซนติเมตร มีการยดึติดท่ีมัน่คง ไม่เกิดการสัน่ สามารถสร้างแรงดนัไฟฟ้า
เฉล่ียท่ี 6.7 โวลต ์ชาร์จแบตเตอร์ร่ี ขนาด 6.5 โวลต ์ใชก้บัหลอดแอลอีดี ไฟกระแสตรง 3 วตัต ์จ านวน 6 หลอด 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 ชุดกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าโดยใชโ้ครงจาก ท่อและขอ้ต่อ PVC 
3. แนวทางการพฒันาพลงังานทดแทน พบวา่ มี 4 แนวทาง ดงัน้ี 
1) ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัดา้นพลงังานทดแทนแก่บุคลากรของคณะฯทั้ง สายวิชาการและสายสนบัสนุน 

โดยให้ทุนวจิยัของทางคณะฯ ประสานงานกบัทางมหาวทิยาลยัรวมถึงหาแหล่งทุนภายนอก และมีการให้รางวลัแก่นกัวิจยั
เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ  2) การศึกษาดูงานและท าความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกดา้นพลงังานทดแทน เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพ่ิมประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่ายดา้นขอ้มูลข่าวสาร 3) ปลูกจิตส านึกในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและ
การอนุรักษ์พลงังานเพ่ือให้มีการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า โดยมีการฝึกอบรม สร้างกิจกรรมต่างๆดา้นการอนุรักษ์พลงังาน
รวมถึงมีมาตรการท่ีใชค้วบคุมไม่ใหใ้ชพ้ลงังานอยา่งไม่รู้คุณค่า 4) จดัท ายทุธศาสตร์พลงังานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รวมถึงการจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นพลงังานทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้
เกิดผงสัมฤทธ์ิตั้งตามเป้าหมายอย่างแทจ้ริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท างานเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและยัง่ยืนในการ
พฒันาพลงังานทดแทนของคณะฯ. 
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สรุปผลการวจัิย 
การส ารวจจ านวนเคร่ืองปรับอากาศและการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศอาคาร 3 ของคณะมนุษยศ์าสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  พบวา่ มีทั้งหมด 4ชั้น ชั้นท่ี 1 ประกอบดว้ย เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวนทั้งหมด 16 
ตวั ชั้นท่ี 2 ประกอบดว้ย เคร่ืองปรับอากาศ จ านวนทั้งหมด 11 ตวั ชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย เคร่ืองปรับอากาศ จ านวนทั้งหมด 
14  เคร่ือง ชั้นท่ี 4 ประกอบด้วย เคร่ืองปรับอากาศ จ านวนทั้ งหมด  6  เคร่ือง สรุป มีเคร่ืองปรับอากาศ รวม ทั้ ง 4 ชั้น  
จ านวนทั้งหมด  47  เคร่ือง และการใชง้านเฉล่ีย ประมาณ 6 ชัว่โมง ต่อวนัต่อเคร่ือง โดยเร่ิมใชง้านช่วงเชา้ตั้งแต่เวลา  09.00 
น.ถึง 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.ตามนโยบายของคณะฯ  ตน้แบบกงัหันลมผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ระบายอากาศคอมเพรสแอร์ พบวา่ แผนการทดลองมีขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัการผลิตไฟฟ้าจาก
ลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ หลักการท างานของกังหันลมและขอค าแนะน าจากผู ้เช่ียวชาญด้านพลังงานทดแทน                            
2) ออกแบบกงัหนัลมขนาดเลก็ท่ีเหมาะกบัความเร็วลมต ่า  3) สร้างแบบจ าลองกงัหนัลม  4) ทดลองใชก้บัลมคอมเพรสเซอร์
แอร์ และวดัค่าพลงังาน 5) วิเคราะห์ผล น าปัญหามาปรับปรุงแกไ้ข ออกแบบกงัหันลมท่ีเหมาะสม  6) ทดลองซ ้ า สรุปผล 
สร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ จดัท าเอกสาร  ผลการทดลอง พบวา่ อุปกรณ์ประกอบดว้ย  1) มอเตอร์
กระแสตรง ขนาด 12 โวลต ์ 2) วงจรรักษาระดบัแรงดนั  3)วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอร์ร่ี 4) ใบพดัเคร่ืองบินเลก็ขนาด 6 
น้ิว 3ใบ 5)ท่อ PVC ขนาด ½ น้ิว 6.) ข้อต่อ PVC  7)สายไฟ  8)แม่เหล็กแรงสูง (Neodymium)  การทดลองคร้ังท่ี 1 ใช้
โครงสร้างชุดกงัหันท าจากเหล็ก และใชแ้ม่เหลก็แรงสูง (Neodymium)เป็นตวัยึดชุดกงัหันกบัคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยใช้
ระยะห่าง 15 เซนติเมตร สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าเฉล่ียท่ี 6.2 โวลต์  ปัญหาท่ีพบ คือโครงเหล็กมีน ้ าหนักมาก มีการ
สั่นสะเทือนและไม่สามารถยึดติดกบัคอมเพรสเซอร์แอร์ การทดลองคร้ังท่ี 2 ใชท่้อ PVCเป็นโครงสร้างแทนชุเหล็กและ               
ใชแ้ม่เหลก็แรงสูง (Neodymium)เป็นตวัยึดชุดกงัหันกบัคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยใชร้ะยะห่าง 15 เซนติเมตร มีการยึดติดท่ี
มัน่คง ไม่เกิดการสั่น สามารถสร้างแรงดนัไฟฟ้าเฉล่ียท่ี 6.7 โวลต์ ชาร์จแบตเตอร์ร่ี ขนาด 6.5 โวลต ์ใชก้บัหลอดแอลอีดี      
ไฟกระแสตรง 3 วตัต ์จ านวน 6 หลอด  

แนวทางการพฒันาพลงังานทดแทน พบว่า มี 4 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัดา้น
พลงังานทดแทนแก่บุคลากรของคณะฯทั้ง สายวิชาการและสายสนบัสนุน โดยให้ทุนวิจยัของทางคณะฯ ประสานงานกบั
ทางมหาวิทยาลยัรวมถึงหาแหล่งทุนภายนอก และมีการใหร้างวลัแก่นกัวจิยัเพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ  2) การศึกษาดูงานและท า
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกดา้นพลงังานทดแทน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ิมประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่าย
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 3) ปลูกจิตส านึกในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือให้มีการใชพ้ลงังานอยา่ง
คุม้ค่า โดยมีการฝึกอบรม การมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมต่างๆดา้นการอนุรักษพ์ลงังานรวมถึงมีมาตรการท่ีใชค้วบคุม
ไม่ให้ใชพ้ลงังานอยา่งไม่รู้คุณค่า 4) จดัท ายทุธศาสตร์พลงังานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงการ
จดัท าแผนปฏิบติัการดา้นพลงังานทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีการติดตามประเมินผลเพ่ือใหเ้กิดผงสมัฤทธ์ิตั้งตามเป้าหมาย
อยา่งแทจ้ริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท างานเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและยัง่ยืนในการพฒันาพลงังานทดแทนของคณะฯ 
ขอ้เสนอแนะ  1)ควรน าชุดผลิตไฟฟ้าไปติดตั้งกับเคร่ืองปรับอากาศทั้ งหมดของมหาวิทยาลัยจะสามารถน าไปใช้กับ
หลอดไฟแอลอีดีส่องสว่างขนาด 3 วตัต์ ไดร้วม 7,200 หลอด  2) ควรมีการวิจยัด้านผลกระทบต่อระบบการท างานของ
คอมเพรสเซอร์แอร์ 
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กติติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุน ให้ขอ้มูล และมีส่วนร่วมในงานวิจยัทุกท่าน จนงานวจิยัประสบความส าเร็จ 

ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในคร้ังน้ี  
ขอขอบคุณครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจตลอดการท างานวิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีได้เปิด
โอกาสใหเ้ขา้ร่วมในการน าเสนอผลงานวจิยัในคร้ังน้ี 
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ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาสาขาวชิาการจัดการ  

คณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม 
The Moral and Ethical Permit Results Following Thai Qualification  

Framework for Higher Education with Management Students ,  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  (2) เปรียบเทียบผลการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ (3) น าเสนอข้อเสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 110 คน สุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าร้อยละ ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างด้วย Independent Sample t-test และ One Way 
Anova 

ผลการทดลอง พบวา่  (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.94) เม่ือจ าแนก
เป็นรายดา้นเรียงล าดบัไดด้ังน้ี  ดา้นการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (x̄ = 4.40) ดา้นความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต (x̄ = 4.00) และดา้นการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์(x̄ = 3.94) ตามล าดบั  (2) เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
นักศึกษา จ าแนกตามเพศ อาย ุชั้นปี ผลการเรียนเฉล่ียสะสม และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า นักศึกษามีปัจจยัดงักล่าวท่ี
แตกต่างกนัมีคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ใกลเ้คียง
กนั  (3) ขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนกัศึกษา คือ 1) ควรจดักิจกรรมส่งเสริมความมีวินยัในตนเอง
และในหอ้งเรียน โดยใหรุ่้นพ่ีมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแล 2) ควรใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) แต่งกายให้
ถูกระเบียบ และนักศึกษาชั้นปีท่ี 2-4 แต่งกายให้สุภาพ 3) ผูส้อนควรมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่มและก าหนดเวลาให้
เหมาะสม 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were (1) to study the morals and ethics permit results, (2) to compare the morals 
and ethics permit results, and ( 3)  to propose morals and ethics permit results following the Thai Qualifications 
Framework for Higher Education with Management students of the Faculty of Management and Information Technology, 
Nakhon Phanom University, correcting data by using the questionnaires entire of 1 1 0  people by Stratified Random 
Sampling, The statistics used to analyze the data were:  A frequency distribution, percentage, average, standard deviation 
and analysis of the differences with Independent Sample t-test and One Way ANOVA. 

The result shows that: (1) the most sample consider overviewed at the high level (x̄ = 3.94) when separated into 
high level respectively. In term of ethics in academic and learned profession (x̄ = 4.40), the awareness of ethics, sacrifice, 
and loyalty (x̄ =4.00). The respect right of the others including value and honor in human right (x̄ = 3.94). (2) To compare 
the promotion in morals and ethics of students to sort out by gender, ages, academic years, GPA, and average income was 
differences were not statistically significant and show the students that have similar morals and ethics. (3) Suggestion of 
promotion of morals and ethics of students as the following: 1) to prepare activities to promote self-discipline and also in 
the class and senior students to participated in the activities. 2) The 1st year and 3rd (Transferred grade)  students should 
dressed properly and senior students of 2nd - 4th year students should have dressed correctly. 3) The lecturers should give 
the students to do team work activities and have limited the times appropriately. 

 
Keywords: morals, ethics, Thai Qualifications Framework for Higher Education 
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บทน า 

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ซ่ึงเกิดจากการเล่ือนไหลทางวฒันธรรมท่ี
หลากจากต่างประเทศ เช่น ส่ือและเทคโนโลยีท่ีไร้พรมแดน ท าให้วิถีชีวติและพฤติกรรมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงทางสังคม
อยา่งรวดเร็วและรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนท่ีมีสภาพจิตใจท่ีอ่อนแอและภูมิคุม้กนับกพร่องทางสังคม ขาดวิจารณญาณใน
การคดักรองท่ีจะเลือกรับส่ิงท่ีดีทางวฒันธรรมท่ีพึงประสงคม์าใชเ้ป็นเหตุให้ค่านิยม พฤติกรรมทางสงัคม วิถีชีวติ โลกทศัน์
มนุษยแ์ละความเป็นอยูเ่ปล่ียนแปลงไป เกิดค่านิยมแนวใหม่ท่ีเลียนแบบค่านิยมตะวนัตกในรูปแบบบริโภคนิยมและวตัถุ
นิยม ยึดถือการแข่งขนัและการผลิตเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของตนเป็นหลกั สังคมเกิดการแข่งขนัเพ่ือความ
ได้เปรียบไดช้ัยชนะ กลยุทธ์การตลาดถูกน ามาใชเ้พ่ือสร้างค่านิยมทางวตัถุ สร้างความฟุ้งเฟ้อในชีวิตความเป็นอยู่ ทั้ งน้ี
เพ่ือให้ได้มาในส่ิงท่ีตอ้งการอย่างไร้ศีลธรรมและจริยธรรมซ่ึงต่างจากค่านิยมตะวนัตกโดยเฉพาะสังคมไทยท่ีมีค่านิยม
คุณธรรมในอดีต เป็นแบบคุณธรรมนิยม (พระครูประโชติ จนัทวมิล, 2555) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มเยาวชน ทุกภาคส่วนต่าง
ลงความเห็นตรงกนัวา่เยาวชนไทยของเราขาดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยา่งย ัง่ยืน คือ อาจจะมีอยูบ่า้งแต่เป็นแบบ
ฉาบฉวย ไม่เกิดผลท่ีถาวร ในขณะท่ีสังคมไทยตอ้งการเห็นภาพการพฒันาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพมี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารง ชีวิตสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (สุทศัน์พงษ,์ 2550) 

การศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของการเสริมสร้างคนในชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต
และสังคมท่ีมีคุณภาพด้วยหลกัทางศาสนา น าไปสู่การพฒันาประเทศอย่างถาวรและยัง่ยืน ตลอดจนยกระดบัคุณธรรม 
จริยธรรมของคนในชาติ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมใหก้บัคนในชาตินบัเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ทุกภาคส่วนต่างไดเ้ลง็เห็น
ถึงเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมทั้งส้ิน 

ดงัท่ีกล่าวไวใ้น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 
และ (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2553 ในหมวด 1 มาตราท่ี 6 ไดก้ าหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย ให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกนัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งน้ีตอ้งยึดแนวทางการจดัการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 23 การจดัการศึกษาตอ้งเน้นให้
ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการตามความเหมาะสม และในมาตรา 24 (4) ไดก้ าหนด
กระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกรายวชิา (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) 

ผลจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการศึกษา
ทุกระดับในเร่ืองของการปรับปรุงหลกัสูตร และการปรับเปล่ียนวิธีการสอนเพ่ือพฒันาความคิดและแก้ไขปัญหาของ
นกัศึกษา รวมถึงการพฒันาคุณค่าและวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะการพฒันาการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในหลายดา้นหลาย
ส่วนทั้งการศึกษาภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ีสถาบนัอุดมศึกษามีความเป็นอิสระในการจดัการเรียนการสอนมากข้ึนกวา่
อดีต การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีความหลากหลาย ประชาชนมีโอกาสเขา้มาศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ท่ีส าคญัคือสังคมจะเช่ือมัน่ไดอ้ยา่งไรวา่คุณวฒิุท่ีบณัฑิตไดรั้บจากสถาบนัอุดมศึกษาเหล่านั้นมีคุณภาพและมี
มาตรฐานท่ีเทียบเคียงกนัไดอ้ยา่งไรน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ ส านกังาน
คณะกรรม การการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานก ากบัและส่งเสริมการด าเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาแลว้
เห็นวา่ ส่ิงหน่ึงท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานของคุณวฒิุดงักล่าว ไดแ้ก่ คุณภาพของบณัฑิต
ท่ีไดรั้บคุณวฒิุนั้น ๆ ซ่ึงสามารถพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของบณัฑิตทางดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เพื่อให ้
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สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัไดอยา่งมีคุณภาพ เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่สังคมในดา้นคุณภาพและ
มาตรฐานของวฒิุท่ีบณัฑิตพึงมีหลงัจากส าเร็จการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกฎกระทรวงเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2554 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2558 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานคุณภาพให้สถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นทางในการพฒันาหรือปรับปรุง
หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและเพื่อประโยชน์
ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดม ศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ระดับอนุปริญญา 3 ปี ระดับปริญญาตรี ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดบัปริญญาโท ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง และระดบัปริญญาเอก โดยให้มีผลให้ใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัถดัไปจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป ประกาศกระทรวงน้ีฯ ไดก้ าหนดคุณภาพของบณัฑิต
ให้ครอบคลุมอยา่งน้อย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงไดม้อบหมาย
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพฒันามาตร ฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดบัคุณวฒิุ เพ่ือให้สถาบนัอุดมศึกษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียด
ของหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของบณัฑิตท่ีผลิตในสาขา/สาขา วิชาของระดบัคุณวฒิุเดียวกนัมีมา
ตนฐานท่ีเทียบเคียงกนัไดท้ั้งในระดบัชาติและระดบัสากล (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งหวงัให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรน้ี มีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจและสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพไดเ้ป็นอย่างดี มีทักษะ
เพียงพอในการด าเนินธุรกิจ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใตก้ารเป็นบุคลากรของสังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจดว้ยจิตส านึกมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประกอบอาชีพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติต่อไป (หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ, 2555) 

ดังนั้ น ผู ้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงการผลการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในรายวิชาการจดัการธุรกิจ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการวางแผนพฒันาคุณลกัษณะ
ทางดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษา เพ่ือพฒันาให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป โดย
ตั้งวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งัน้ี 

1.  เพ่ือศึกษาผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษา
สาขาวิชาการจดัการ ระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยันครพนม 

2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม 

3.  เพื่อน าเสนอขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาการจดัการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษา
สาขาวชิาการจดัการระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาพฤติกรรมองคก์ารและ
การจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม ปีการศึกษา 2/2559 จ านวน
ประชากรทั้งส้ิน 152 คน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการศึกษาตามล าดบั ดงัน้ี 

1.  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4.  วธีิการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
5.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
7.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดขั้นตอนในการวจิยัไวด้งัน้ี 
1.1  ศึกษาหลกัการ ทฤษฏี แนวความคิดเก่ียวคุณธรรมและจริยธรรม 

 1.2  ก าหนดกรอบคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือศึกษาผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ 
ชั้นปีท่ี 4 
 1.3  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
 1.4  ก าหนดกลุ่มประชากร ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีไดก้ าหนดกลุ่มประชากรคือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 
จ านวน 40 คน ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 84 คน ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 28 คน รวมทั้ งหมด 152 คน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ                      
ปีการศึกษา 2/2559 
 3.5  สร้างเคร่ืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถามซ่ึงผูว้จิยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎีแนวคิดวตัถุประสงค ์เพื่อจ าแนก
วา่ควรสร้างเคร่ืองมือดา้นใดบา้ง ให้เหมาะสมกบัสภาพของนกัศึกษาปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ 
ชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาการจดัการ ปีการศึกษา 2/2559 

3.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ให้นักศึกษากลุ่มตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบถามและเก็บ
ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 3.1.7  การสรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจยั โดยน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลและเขียนสรุปผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษา ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษา
ปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพฤติกรรมองค์การและการ
จดัการธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม โดยมีประชากร
และก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวทิยาลยันครพนม จ านวน 152 คน 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการค านวณตามสูตรของ W.G. Cochran  (ธานินทร์, 2555) ดงัสมการท่ี (1) ท าให้ตอ้งใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 110 คน ดงัตารางท่ี 1 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 (1) 

 
เม่ือ 

   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = ขนาดของกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
   e = เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึนได ้(0.05) 
ตารางที ่1 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

ชั้นปีท่ีศึกษา 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ชั้นปีท่ี 1 
ชั้นปีท่ี 3 
ชั้นปีท่ี 4 

11 
24 
11 

29 
60 
17 

40 
84 
28 

8 
18 
8 

21 
43 
12 

29 
61 
20 

รวม 46 106 152 34 76 110 
เน้ือหา ประกอบดว้ยเน้ือหา  ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา ผลการเรียนเฉล่ียสะสม และ
รายไดท่ี้ไดรั้บเฉล่ียต่อเดือนของนกัศึกษา 
  2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษา
สาขาวิชาการจดัการ ประกอบดว้ย ดา้นความตระหนกัในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นความมี
วนิยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ดา้นความมีภาวะผูน้ าผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมสามารถแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั ดา้นการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์ดา้นการเคารพกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม ดา้นความสามารถวเิคราะห์ผลกระทบจาก
การบริหารจดัการต่อบุคคล องคก์รและสงัคมและดา้นการมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีท่ีศึกษาผลการเรียนเฉล่ียสะสม และ
รายไดท่ี้ไดรั้บเฉล่ียต่อเดือนของนกัศึกษา แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List)  จ านวน  5  ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการจ านวน 53 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4  คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม  
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4. วธีิการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
4.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 
4.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง 
4.3  สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 
4.4  น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

จ านวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 
4.4.1  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์นียน ค ามุลตรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยันครพนม 
 4.4.2  ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อดิเทพชยัยก์ารณ์ ภาชนะวรรณ ผูช่้วยอธิการบดีมหาวทิยาลยันครพนม 
 4.4.3  นางสาววาสนา สุพฒัน์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ าเภอเมือง จงัหวดั

สกลนคร 
4.5  ปรับปรุงแบบสอบถามตามผูเ้ช่ียวชาญแนะน า และน าไปทดลองกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 

ตวัอย่าง เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัช (Cronbach Alpha) พบว่า ได้ค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 

4.6  จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ทั้งฉบบั 
5. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 
4  ปีการศึกษา 2/2559 ในช่วงวนัท่ี 21 มีนาคม - 6 เมษายน 2560 ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้นักศึกษากลุ่มตวัอย่างได้
ตอบแบบสอบถาม และเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง จ านวน 110 ชุด 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  วิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
  6.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีท่ีศึกษา ผลการเรียนเฉล่ียสะสม และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนของนกัศึกษา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  และค่าร้อยละ 
  6.2  ข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในค าถามแต่ละด้านมีการก าหนด
เกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ตามวธีิลิเคิร์ท (Likert) ดงัตารางท่ี 2 และ 3 (ธารินทร์, 2555) 
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ตารางที ่2  เกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั 
ระดบัความความคิดเห็น ค่าน ้ าหนกัคะแนนของตวัเลือกตอบ 

มากท่ีสุด ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  5 
มาก ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  4 

ปานกลาง ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  3 
นอ้ย ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  2 

นอ้ยท่ีสุด ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  1 
ตารางที ่3  ความหมายเพ่ือจดัระดบัคะแนนค่าเฉล่ีย ความคิดเห็น 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความคิดเห็นหรือความเช่ือ 
4.50 - 5.00 ระดบั  มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 ระดบั  มาก 
2.50 - 3.49 ระดบั  ปานกลาง 
1.50 - 2.49 ระดบั  นอ้ย 
1.00 - 1.49 ระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

6.3  เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ  อาย ุชั้นปีท่ีศึกษา ผลการเรียนเฉล่ียสะสม และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัศึกษา 
7. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป (Statistical Package for the Social 
Science: SPSS) โดยใชส้ถิติในการวจิยั ดงัน้ี 
  7.1  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการอภิปรายผล เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป
ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

7.2  เก่ียวกบัผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

7.3  เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ โดยใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างดว้ย Independent Sample  t-test 
และและการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 

7.4 ขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
สถิติเชิงพรรณนา  
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการ
จดัการ ระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพฤติกรรมองคก์ารและการจดัการ
ธุรกิจ คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม ปีการศึกษา 2/2559  สรุปผลไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง (ร้อยละ 69.1) อายุระหว่าง 20-25 ปี  
(ร้อยละ 70.9) ศึกษาในระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 (ร้อยละ 29.1) ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00-3.00 (ร้อยละ 78.2) และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของนกัศึกษาอยูร่ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 41.8) 
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 2.  ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2/2559 
ประกอบดว้ย ดา้นความตระหนกัในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสตัยสุ์จริต ดา้นความมีวนิยั ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ดา้นความมีภาวะผูน้ าผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั
ความส าคญั ดา้นการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่า และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยด์า้น
การเคารพกฎระเบียบและขอ้บังคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ดา้นความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริหาร
จดัการต่อบุคคล องค์กร และสังคม ด้านการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพโดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 
  2.1 ด้านความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตระหนกัในคุณค่า
คุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสตัยสุ์จริต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบั
มากเช่นกนัเรียงตามล าดบั คือ นกัศึกษามีน ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น ( X =4.35) รองลงมาคือ นกัศึกษามีมารยาทเรียบร้อย สุภาพ 
อ่อนโยน กับนักศึกษาสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตวัและส่วนรวม ( X =4.01) นักศึกษาพูดและกระท าการต่าง ๆ               
ดว้ยความจริงใจ ( X =4.00) นักศึกษาท าความเคารพครู อาจารยแ์ละผูอ้าวุโสเม่ือพบเห็น ( X =3.90) นักศึกษามีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ( X =3.87) และนกัศึกษากลา้เปิดเผยความจริง ตามล าดบั 
  2.2  ด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ สรุปไดด้งัน้ี 
   2.2.1  ด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามล าดบั คือ นกัศึกษาจะมา
ก่อนเวลานัดหมายทุกคร้ัง ( X =3.97) รองลงมาคือ นักศึกษาส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา  
( X =3.96) นกัศึกษาตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและการปฏิบติังาน  กบันกัศึกษาตรงต่อเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
สาขาวชิาฯ คณะฯ และมหาวทิยาลยั ( X =3.83) ตามล าดบั  
   2.2.2 ดา้นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ดงัน้ี 
    1)  ดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกันเรียงตามล าดับ คือ 
นกัศึกษาเตรียมความพร้อมและศึกษาเอกสารประกอบการเรียนล่วงหนา้ ( X =4.06) รองลงมาคือนกัศึกษามาเรียนทุกคร้ัง
ไม่เคยขาดเรียน ( X =4.00) นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มท่ีสาขาวชิา/คณะฯและมหาวทิยาลยัฯจดัข้ึน กบันกัศึกษาแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนงัสือ ต ารา และอินเทอร์เน็ต ( X =3.94) นกัศึกษาเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนมา
ครบถว้น ( X =3.88) และนกัศึกษาท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดถู้กตอ้งครบถว้น ( X =3.85) ตามล าดบั  
    2)  ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกันเรียงตามล าดับ คือ 
นกัศึกษาปิดไฟฟ้า แอร์ พดัลมและน ้ าประปาเม่ือเลิกใชทุ้กคร้ัง ( X =3.97) รองลงมาคือนกัศึกษารู้จกัประหยดัทั้งส่วนตน
และส่วนรวม ( X =3.94) นกัศึกษารักษาความสะอาดทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ( X =3.91) และนกัศึกษาเก็บขยะ                
เศษกระดาษเม่ือพบเห็น ( X =3.88) ตามล าดบั  
  2.3  ด้านความมีภาวะผู ้น าผู ้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดับ
ความส าคญั ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
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ใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามล าดบั 
คือ นกัศึกษาเตม็ใจเม่ือกลุ่มมอบหมายให้น าเสนอผลงาน ( X =4.07) รองลงมาคือ นกัศึกษาสามารถท างานโดยไม่มีปัญหา
ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม ( X =3.96) นักศึกษาสามารถแบ่งงานท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่มให้ทีมงานอย่างเหมาะสมกับ
นกัศึกษามีส่วนช่วยสร้างผลงานและพาทีมงานไปสู่ความส าเร็จ ( X =3.95) นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้
และป้องกนัความขดัแยง้ได ้( X =3.93) นกัศึกษามีความสามคัคีในทีมงาน ( X =3.91) นักศึกษามีการวางแผนการท างาน
อย่างมีขั้นตอนและรับผิดชอบในการท างาน ( X =3.87) นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมและได้รับมอบหมายให้เป็น
หวัหนา้กลุ่มในการจดักิจกรรม ( X =3.85) นกัศึกษามีความกระตือรือร้นและกลา้แสดงออก ( X =3.83) นกัศึกษาสามารถ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในกลุ่มและสร้างความความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกในทีมงาน ( X =3.80) ตามล าดบั 

2.4  ด้านการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืนรวมทั้ งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ 
ความเป็นมนุษย ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นกนัเรียง
ตามล าดบั คือ นกัศึกษาจะพิจารณาส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผลดว้ยความยติุธรรม ( X =4.04) รองลงมาคือนกัศึกษายอมรับฟัง 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น ( X =4.03) นักศึกษาเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องเพ่ือน
ร่วมงานทุกคน ( X =4.01) นกัศึกษาตดัสินใจทุกคร้ังโดยยึดหลกัประชาธิปไตย( X =3.88) และนักศึกษาเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น ( X =3.79) ตามล าดบั 
  2.5  ดา้นการเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดม ศึกษ าแห่ งชาติของนัก ศึกษาสาขาวิชาการจัดการพบว่า ก ลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่ มีความคิด เห็ น  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามล าดบั คือ นกัศึกษาเคารพ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม ( X =3.88) รองลงมา คือ นกัศึกษาเคารพกฎกติกาของห้องเรียนดว้ย
การตั้งใจเรียนขณะท่ีอาจารยก์ าลงัสอน ( X =3.85) นกัศึกษาแต่งกายเรียบร้อยตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ( X =3.79) และ
นกัศึกษาปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ( X =3.75) ตามล าดบั 
  2.6  ดา้นความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริหารจดัการต่อบุคคล องคก์รและสงัคมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามล าดบัคือ นกัศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( X =4.02) 
รองลงมาคือนกัศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และสรุปประเมินผลงานกลุ่มได ้( X =4.00) ผลงานท่ีน าเสนอไดรั้บค า
ชม เป็นท่ียอมรับจากอาจารยผ์ูส้อนและเพื่อนในห้องเรียน ( X =3.90) และนักศึกษาสามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษาและ
สรุปประเด็นปัญหาเพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของบุคคล องคก์รและสงัคม ( X =3.78) ตามล าดบั 
  2.7  ดา้นการมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ สรุปไดด้งัน้ี 
   2.7.1  จรรยาบรรณทางวิชาการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X =4.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเรียงตามล าดบั คือ นกัศึกษาใหเ้กียรติและอา้งอิงถึง
บุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ( X =4.44) รองลงมาคือนกัศึกษาเสนอผลงานตามความเป็นจริงโดยใชห้ลกัวิชาการเป็น
เกณฑก์บันกัศึกษาไม่คดัลอกผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง และนกัศึกษาท าขอ้สอบดว้ยความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ( X =4.40) และนกัศึกษาท าแบบฝึกหดัและงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง     ( X =4.37) ตามล าดบั 
   2.7.2  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก ( X =4.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากเช่นกันเรียงตามล าดับ คือ นักศึกษาจะตระหนักความ
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รับผิดชอบต่อสงัคม ( X =4.45) รองลงมาคือนกัศึกษามีความรักและศรัทธาในวชิาชีพ ( X =4.42) นกัศึกษามีพฒันาความรู้ 
ทกัษะในวิชาชีพตลอดเวลา ( X =4.42) และนักศึกษาจะยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยแ์ละสอดคลอ้งกับ
กฎหมาย ( X =4.42) ตามล าดบั 

สรุปผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษา
สาขาวชิาการจดัการคณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันครพนม ปีการศึกษา 2/2559 พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.94) เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั
เรียงตามล าดบั คือ ดา้นการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ( X =4.40) รองลงมา คือ ดา้นความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสตัยสุ์จริต ( X =4.00) ดา้นการเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์( X =3.94) ดา้นความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กบั
ดา้นความสามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการบริหารจดัการต่อบุคคล องคก์รและสงัคม ( X =3.92) ดา้นความมีภาวะผูน้ าผู ้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั ( X =3.91) และดา้นการเคารพกฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม ( X =3.80) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนบ้านดงสง่า สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 (ชุติมาธตา, 
2555) และผลการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ทิพย,์ 2555) 
 3.  เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี ระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 จ าแนกตามเพศ 
อาย ุชั้นปีท่ีศึกษา ผลการเรียนเฉล่ียสะสม และรายไดท่ี้ไดรั้บเฉล่ียต่อเดือน สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 การเปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการจดัการระดับปริญญาตรีระดับชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 
จ าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษามีเพศท่ีแตกต่างกันมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่านักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกลเ้คียงกนั 
  3.2 การเปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ระดบัปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 จ าแนกตาม
อาย ุพบวา่ นกัศึกษามีอายท่ีุแตกต่างกนั มีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่านักศึกษามีอายุ ท่ีแตกต่างกนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกลเ้คียงกนั 
  3.3  การเปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ระดบัปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 จ าแนกตาม
ชั้นปีท่ีศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาต่างระดบัชั้นกนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาต่างระดบัชั้นกนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกลเ้คียงกนั 
  3.4  เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ ระดบัปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 จ าแนกตามผลการ
เรียนเฉล่ียสะสม พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนัมี
คุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใกลเ้คียงกนั 
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  3.5  เปรียบเทียบผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ ระดบัปริญญาตรีระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) และ ชั้นปีท่ี 4 จ าแนกตามรายไดท่ี้
ไดรั้บเฉล่ียต่อเดือน พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีรายไดท่ี้ไดรั้บเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติแสดงวา่นกัศึกษาท่ีมีรายไดท่ี้ไดรั้บเฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ใกลเ้คียงกนั  
 4.  ขอ้เสนอแนะผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา สรุปไดด้งัน้ี 
  4.1  ควรจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมส่งเสริมความมีวนิยัในตนเองและในห้องเรียน ให้รุ่นพ่ีชั้นปีท่ี 2,  
3 และ 4 มีส่วนร่วมในการก ากบัดูแล 
  4.2  ควรให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) แต่งกายให้ถูกระเบียบ และให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
2-4 (รุ่นพ่ี) แต่งกายใหสุ้ภาพเพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่รุ่นนอ้ง 
  4.3  อาจารยผ์ูส้อนควรใหท้ างานเป็นกลุ่ม (Team Work) และก าหนดระยะเวลาใหเ้หมาะสม 
  4.4  ควรมีการจดัประกวดแข่งขนัทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพภายในคณะฯ 
  4.5  ควรจดัอบรม วชิาชีพใหก้บันกัศึกษาทุกชั้นปี 
  4.6  คณะฯ ควรวางแผนและจดัสรรงบประมาณ จา้งนักศึกษาท างานนอกเวลาเรียน ในช่วงเวลาตั้งแต่ 
13.00-17.00 น. เป็นรายชัว่โมง 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning 

Development of learning and teaching pattern to develop the study behavior and accomplishment of 
student in Faculty of Industrial Education and Technology by using Active Learning technique 

 
ฉารีฝ๊ะ  หดัยี1*   และ พิชิต  เพง็สุวรรณ1 

Chareefah Hutyee1 and Pichit Pengsuwan1 

 

บทคัดย่อ 
 

 การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพฒันาพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา                
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning โดยศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือน าไปร่างเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้ช่ียวชาญวเิคราะห์หาความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษา จ านวน 35 คนน าผลท่ีได้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ                    
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนและปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะก่อนน าไปเผยแพร่ ผลการวิจยัพบว่า
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 อยูใ่นเกณฑ์
ระดบัดี ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดีข้ึน 
 
ค าส าคญั : รูปแบบการจดัการเรียนการสอน พฤติกรรม 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to develop the learning and teaching pattern for development the study 
behavior and accomplishment of student in Faculty of Industrial Education and Technology by using Active Learning 
Technique. First, basic information about learning and teaching pattern was studies to form the teaching pattern. Then it 
was analyzed by professional. Next, the form was improved data based on recommendations. Finally, it was tested with 
35 students in major of Electronic and Telecommunication Engineering, Faculty of Industrial Education and Technology, 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. The results showed that, the average value is 3.86, Therefore, teaching 
pattern had developed behavior and accomplishment at a good level 
 

Keyword: Active Learning Teaching pattern, Behavior 
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บทน า 
 ในศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสารและการเปล่ียนแปลง การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลสามารถท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
ดังนั้ น จึงจ าเป็นต้องป รับ เป ล่ียนวิธีการจัดการเรียน รู้ให้ตอบสนองความเป ล่ียนแปลงของสังคมเทคโนโลย ี 
สถาบนัการศึกษา จึงควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการสอนของอาจารยจึ์งไดส้นบัสนุนให้เกิดการสอนแบบมีส่วน
ร่วม  (Active Learning) ให้กับนักศึกษา (เท้ือน , 2546) ครูผูส้อนจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอนในรูปแบบเดิมให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน สังคม และเทคโนโลย ีโดยปรับเปล่ียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดเป็นผูช้ี้แนะวธีิการคน้ควา้
หาความรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถประยกุต์ใชท้กัษะต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจดว้ยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (สิริพร,  2557)การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning สามารถตอบสนองให้การผลิตบณัฑิตเป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้
ดว้ยตนเองตลอดชีวิตสอดคลอ้งกับศตวรรษท่ี 21 และน าไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีวิธีการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน น าทดลองใชก้บันกัศึกษา จ านวน 35 คน 
และประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการสอนแบบมีส่วนร่วม 
(Active learning) แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน และรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
แบบต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษา สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกรายวชิาในหลกัสูตร 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning              

เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและความตอ้งการของนกัศึกษา เพ่ือน ามาเป็น
กรอบในการร่างรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีแทจ้ริง โดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษา                
ซ่ึงการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning น าผลจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน
มาออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แนวคิดการจดัการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ตอนท่ี 2 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning  ตอนท่ี 3 
แนวปฏิบติัในการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตอนท่ี 4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน แล้วน า (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสม และน าเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ  จากนั้นก าหนดแนวทางการประเมิน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และสร้างแบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนและด้านการวดัและประเมินผลประเมินความตรงตามเน้ือหาในด้านความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบและขั้นตอนของรูปแบบ ฯ ปรับแกรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning 
ตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ และการทดลองใชแ้ละประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ 
Active Learning ศึกษาผลของการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เคร่ืองมือวิจยัในการ
ทดลองรูปแบบฯ  ดังน้ี 1.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน 2.แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้                      
3.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 4.แบบทดสอบหลงัเรียน 5. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  
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6.แบบ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  7.แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา 8.แบบประเมิน
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอน ท่ีสร้างข้ึน ไปใชส้อนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา จ านวน 35 คน โดยในสัปดาห์ท่ี 1 ด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ แนะน าการเรียน 
กระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็นเวลา 16 สัปดาห์ โดยผูส้อนใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนร่วมดว้ยในสัปดาห์สุดท้าย ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และให้นกัศึกษาประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning  และประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning จากนั้ นผูว้ิจัยรวบรวมข้อมูลท่ีได้เสนอผู ้เช่ียวชาญ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ี
พฒันาข้ึน แลว้น าขอ้มูลและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด แลว้จดัท าเล่ม
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน เพ่ือเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากการศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning น าเสนอผลการทดลอง 
3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active 
Learning 

1. ผลการวิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้ Active Learning ได้แก่ หลกัการสอนเชิงรุก ขั้นตอนการสอนเชิงรุก องค์ประกอบของการสอนแบบ Active 
learning และรูปแบบการสอนแบบ Active learning เป็นตน้ 

2. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน
ของนกัศึกษา พบวา่ผูเ้รียนมีความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้
ประสบการณ์  การใชปั้ญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยการสาธิต การเล่นเกมส์ การดู
งานในสถานท่ีจริง การแลกเปล่ียนความคิด การดูวดิิโอ การโตว้าที  การใชแ้ผนผงัความคิด การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
การคิด เป็นตน้ และจากการสังเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนการสอนจากเอกสารและต าราของนักวิชาการและนักการ
ศึกษา พบว่าองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประกอบดว้ย รายละเอียด/เน้ือหา บทบาท
ครูผูส้อน กิจกรรม/กระบวนการ ส่ือการสอน การวดัและประเมินผล และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ประกอบดว้ย 

1. การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ (Experiential Learning) 
2. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) 
3. การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  
4. การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ทกัษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
โดยในแต่ ละ รูป แบบการจัดการ เรียนการสอนประกอบด้วย  5 ขั้ น ตอนได้แ ก่  ขั้ น ศึ กษ าค้น คว้า  

ขั้นเช่ือมโยง ขั้นระดมสมอง ขั้นสงัเกตการณ์ และขั้นสะทอ้นคิด  
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ตอนที ่2 ผลการออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning  
จากการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ซ่ึงประกอบด้วย 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอน และการสร้างแบบประเมินองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้ Active Learning โดยผูว้ิจยัน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอน (ฉบบัร่าง) ท่ีพฒันาข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 
ท่าน ประเมินความเหมาะสม พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์การประเมิน                 
โดยภาพรวมค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี  
ตอนที ่3 ผลการทดลองใช้และประเมนิรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning 
 ผูว้ิจัยน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ท่ีปรับปรุงแล้วไปสอน
นกัศึกษากลุ่มทดลองจ านวน 35 คน หลงัเสร็จส้ินการจดัการเรียนการสอน ให้นกัศึกษาประเมินพฤติกรรมการจดัการเรียน
การสอน และเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบท่ีสร้างข้ึน โดยผลการประเมินดงัน้ี 1. ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning พบวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x = 4.31,S.D.= 0.72) และเม่ือ
พิจารณารายดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี ดา้นพุทธิพิสัย พบวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ( x = 4.17,S.D.= 0.07) โดยนักศึกษาได้คน้ควา้หา
ความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึนกวา่เดิม นกัศึกษาไดฝึ้กการสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และนกัศึกษามีโอกาสคิด/วางแผนน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ ตามล าดบั ดา้นทกัษะพิสัย พบวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( x = 4.15,S.D.= 0.08) โดยนักศึกษามีโอกาสลงมือท า/คิด
ในระหว่างการเรียน ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาได้ฝึกค้นควา้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนักศึกษาได้ท ากิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม ตามล าดบั ดา้นจิตพิสัย พบวา่ค่าเฉล่ียเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ( x = 4.17,S.D.= 0.03) โดยนักศึกษามีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น/ซกัถามในชั้นเรียน นกัศึกษาเต็มใจร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกคร้ัง และนกัศึกษามีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินยั
และรับผิดชอบในการท างานตามล าดบั 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างได้ค่าเฉล่ีย ( x = 
25.42,                    SD= 2.42) และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช่วง 55-65 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ามาก มีจ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.71 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนช่วง 66 - 75 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
40 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช่วง 76 - 85 % ซ่ึงอยู่ในระดบัดี มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 3. ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active 
Learning พบวา่ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการเรียนของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้ Active Learning โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( x = 4.10,S.D.= 0.05) โดยอาจารยมี์กิจกรรมการสอนหลากหลายท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกนั อาจารยใ์ชส่ื้อการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และนกัศึกษามีบทบาท
ในการเรียนมากข้ึนจากการเรียนแบบ Active Learning ตามล าดบั 4. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบวา่ค่าเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( x = 4.31,S.D.= 0.11) โดยในส่วนบทน า 
แนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยูร่ะดบัดี ไม่วา่จะเป็นดา้นความเหมาะสมของรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ดา้นความเหมาะสมของขั้นตอน/กิจกรรม/กระบวนการของ
รูปแบบการสอนฯ ดา้นความเหมาะสมของแนวปฏิบติัในการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ
ดา้นความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
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สรุปผลการวจัิย 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤท ธ์ิท างการเรียนของนักศึกษา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning สรุปผลไดด้งัน้ี     
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกีย่วกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

จากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning และศึกษา
จากขอ้มูลพ้ืนฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่าผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active 
Learning ไดแ้ก่ หลกัการสอนเชิงรุก ขั้นตอนการสอนเชิงรุก องคป์ระกอบของการสอนแบบ Active learning และรูปแบบ
การสอนแบบ Active learning เป็นตน้ และผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพและความตอ้งการ
ในการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา พบวา่ผูเ้รียนมีความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การ
จดัการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์  การใชปั้ญหาเป็นฐาน การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดย
การสาธิต การเล่นเกมส์ การดูงานในสถานท่ีจริง การแลกเปล่ียนความคิด การดูวิดิโอ การโตว้าที  การใชแ้ผนผงัความคิด 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิด เป็นต้น ซ่ึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ประกอบดว้ย รายละเอียด/เน้ือหา บทบาทครูผูส้อน กิจกรรม/กระบวนการ ส่ือการสอน การวดัและประเมินผล และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential 
Learning) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ฐิตินันท์ รัตนพรหม (2552) ไดส่้งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านกิจกรรม “ห้องแห่งการเรียนรู้” ของนักศึกษาในรายวิชา อย 
411 การแปรรูปพลาสติก โดยกิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ พบวา่การใชกิ้จกรรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ยงัไม่สามารถปรับ
นกัศึกษากลุ่มเส่ียงและนกัศึกษานอกกลุ่มเป้าหมายให้มีผลสัมฤทธ์ิมากกวา่ C ไดท้ั้งหมด โดยในแต่ละรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นศึกษาคน้ควา้ ขั้นเช่ือมโยง ขั้นระดมสมอง ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะทอ้น
คิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรภา อรรถพร (2556) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบณัฑิต พบวา่รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ คือ 1) บทบาทผูส้อน 
2) บทบาทผู ้เรียน  3) ระบบจัดการเรียน รู้  4) เน้ื อหาของบท เรียน  5) การสอนโดยเน้นผู ้เรี ยน เป็น ศูนย์กลาง                              
6) การติดต่อส่ือสารผา่นเทคโนโลย ี7) กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 8) การสะทอ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ 
9) การวดัและประเมินผล และงานวิจยัของ ปราณี วราสวสัด์ิ (2552) ไดใ้ช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน 
รายวชิา ทอ 320 (เคมีอาหาร) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 วิธี คือ วธีิท่ี 1 ใหน้กัศึกษาอ่านเน้ือหาท่ีจะเรียนมาล่วงหนา้แลว้มาอภิปราย
ซกัถามในชั้นเรียนโดยผูส้อนช่วยแนะให้ไดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง หลงัการอภิปรายมีการทดสอบยอ่ย วิธีท่ี 2 มีการทดสอบยอ่ย
ของเน้ือหาทีเรียนในคร้ังก่อนซ่ึงเรียนโดยวิธีบรรยายและซกัถามก่อนการเรียนในคร้ังต่อไป วิธีท่ี 3 ให้นกัศึกษาน าผลท่ีได้
จากการทดลองในภาคปฏิบติัไปคน้ควา้เพ่ิมเติม แลว้มาอภิปรายในชั้นเรียนโดยเช่ือมโยงกบัหลกัทฤษฎีท่ีเรียน และวิธีท่ี 4 
เป็นการสอนแบบบรรยายปกติ จากการศึกษาพบวา่การสอนแบบผสมผสานและการทดสอบยอ่ย จะท าให้นกัศึกษามีความ
ต่ืนตวั ติดตาม เอาใจใส่มากข้ึน และท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิในการเรียนดีข้ึน  
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ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยโีดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning 

จากการออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ซ่ึงประกอบด้วย 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างแบบประเมินองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ซ่ึงประกอบดว้ย 1) แนวคิดการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ซ่ึงประกอบด้วย 
หัวข้อ/รายละเอียด/เน้ือหา เทคนิคการสอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) การจดัการเรียนรู้แบบเน้นทกัษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) บทบาทของครูผูส้อน - 
กิจกรรม/กระบวนการ ซ่ึงประกอบ ดว้ย 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นศึกษาคน้ควา้ ขั้นเช่ือมโยง ขั้นระดมสมอง ขั้นสงัเกตการณ์ และ
ขั้นสะท้อนคิด ส่ือการสอน และการวดัและประเมินผล 3) แนวปฏิบัติในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นการจดัการเรียนการสอน และขั้นประเมินผล 4) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน ส าหรับครูผูส้อนและผูเ้รียน ได้แก่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน  แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน และแบบประเมินความพึงพอใจใน
การเรียนของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยพบว่ารูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรภา อรรถพร (2556) ซ่ึงไดศึ้กษาการ
พฒันารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบณัฑิต พบวา่ รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) บทบาทผูส้อน 2) บทบาทผูเ้รียน 3) ระบบจัดการเรียนรู้ 4) เน้ือหาของบทเรียน                   
5) การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 6) การติดต่อส่ือสารผา่นเทคโนโลย ี7) กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 
8) การสะทอ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ 9) การวดัและประเมินผล รูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม
การเรียนรู้ฯ มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นศึกษาคน้ควา้ 2) ขั้นเช่ือมโยงปัญหา 3) ขั้นระดมสมอง 4) ขั้นสังเกตการณ์ และ                     
5) ขั้นสะทอ้นคิด 
ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning 
 ผูว้จิยัน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning ท่ีปรับปรุงแลว้ตามขอ้เสนอแนะ
ของผู ้ท รง คุณ วุ ฒิ ไปสอนนั ก ศึ กษ าก ลุ่ มทดลองจ าน วน  35 คน  ห ลัง เส ร็จ ส้ิ น ก ารจัด ก าร เรี ยน การสอน  
ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน และเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบท่ีสร้างข้ึน พบว่า  
1) ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยรวมอยู่
ในระดบัดี โดยพิจารณาเป็นรายดา้นดงัน้ี ดา้นพุทธิพิสัย นกัศึกษาไดค้น้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึนกวา่เดิม นักศึกษาได้
ฝึกการสร้างสรรค์ความรู้ดว้ยตนเอง และ นักศึกษามีโอกาสคิด /วางแผนน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ดา้นทกัษะพิสัย พบว่า
นกัศึกษามีโอกาสลงมือท า/คิดในระหวา่งการเรียน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นักศึกษาไดฝึ้กคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และ
นกัศึกษาไดท้ ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม และดา้นจิตพิสยั นกัศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซกัถามในชั้นเรียน 
นักศึกษาเต็มใจร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกคร้ัง และ นักศึกษามีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการท างาน                
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active 
Learning พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งไดค้่าเฉล่ีย ( x = 25.42, SD =2.42) และคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนช่วง 55-65 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ามาก มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช่วง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  179 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

66 - 75 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช่วง 76 - 85 % 
ซ่ึงอยู่ในระดบัดี มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 3) ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาท่ีมีต่อ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบวา่อาจารยมี์กิจกรรมการสอนหลากหลายท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั อาจารยใ์ชส่ื้อการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และนกัศึกษามี
บทบาทในการเรียนมากข้ึนจากการเรียนแบบ Active Learning ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุเนตร สืบคา้ (2552) ไดศึ้กษา
การสร้างรายวชิาส าหรับระบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ดว้ยโปรแกรม Moodle e-Learning และศึกษาทศันคติของนกัศึกษา
ต่อการใชร้ะบบ โดยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรม
เกษตร พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผ่าน Moodle ว่ามีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจใน
บทเรียนมากข้ึน และเป็นระบบท่ีท าใหส้ามารถส่ือสารกบัผูส้อนไดต้ลอดเวลาส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น มีความ
รับผิดชอบ   มีการแสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา 4) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้ งในส่วนบทน า แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ดา้นความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ Active Learning 
ดา้นความเหมาะสมของขั้นตอน/กิจกรรม/กระบวนการของรูปแบบการสอนฯ ดา้นความเหมาะสมของแนวปฏิบติัในการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดา้นความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
ซ่ึงจากการทดลองใชแ้ละประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ Active Learning พบว่าสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ (จิรภา,2556) ซ่ึงไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิต
ปริญญาบณัฑิต พบวา่ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญา
บณัฑิต พบวา่พฤติกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งสูงข้ึนในแต่ละสัปดาห์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับ
ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัควรมีการกระตุน้พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้
ต่อไปดังน้ี 1) ควรมีการปรับเปล่ียนหรือสอดแทรกวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ โดยยึดความแตกต่างของผูเ้รียน ตามความ
เหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 2) ควรเพ่ิมเกณฑ์การประเมินให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 3) ควรศึกษา
พฤติกรรมดา้นอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจในการเรียนวชิากฬีาลลีาศ เร่ืองจังหวะบีกนิและ   
จังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาช้ันปีที ่1วิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ ที่เรียนด้วยส่ือวดีีโอ 

The Study of the First Year Students’ Learning Achievement and Satisfaction from 
Studying Dance SportBeguine andCha ChaChaby Using Video 

 
ชุลี  หมีรักษา1*    

ChuleeMeeruksa1* 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและ
จงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ท่ีเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 ของ
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จ านวน 30 คน โดยใชว้ิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง  5  สปัดาห์ จ านวน 15 ชัว่โมง   
 การด าเนินการทดลองคร้ังน้ีใชแ้ผนการวิจยัแบบ  One  Group  Pretest-Posttest Design  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ 1) ส่ือวีดีโอ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า 2) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิชากีฬาลีลาศ เร่ือง
จงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า   3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวิชาลีลาศเร่ืองจงัหวะบีกิน
และจังหวะช่าช่าช่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.), และใช้สถิติทดสอบ
สมมติฐาน ไดแ้ก่t-test Dependent Sample  
 ผลการศึกษาพบวา่   
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของ
นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยส่ือวดีีโอสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ความพึงพอใจในการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ
อยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั :  วชิากีฬาลีลาศ, จงัหวะบีกิน, จงัหวะช่าช่าช่า, ส่ือวดีีโอ 
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ABSTRACT  
 

This study aimed at 1) comparing a pre-result and a post-result of the first year students’ learning achievement 
from studying Dance Sport on Beguine  and Cha ChaCha by using video and 2) studying the first year students’ learning 
satisfaction from studying Dance Sport on Beguine  and Cha ChaCha by using video. 

This study was conducted with 30 first year students majoring in Accounting of College of Industrial 
Technology and Management, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat during the first 
semester of the academic year 2017. The sample was selected by purposive random sampling. The period of the 
experiment lasted 5 weeks and total 15 hours. 

The researcher used the One Group Pretest –Posttest Design. The instruments were videos developed by the 
researcher, learning achievement test, and a questionnaire on opinion towards learning satisfaction from studying 
DanceSport on Beguine  andCha ChaCha by using video. The data analysis was based on statistics, mean and standard 
deviation (S.D.) The researcher used the statistic t-test dependent sample.  

The results of the research were as the following 
1) the first year students’ learning achievement from studying Dance Sport on Beguine and Cha ChaCha after 

using video was significantly higher at the 0.05 level.   
2) The leaning satisfaction of the first year students from studying Dance Sport on Beguine and Cha ChaCha 

by using video was generally high. 
 

Keywords  :Dance Sport, Beguine,Cha ChaCha, Video 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาตามมาตรา 6 ว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” โดย
ไดก้ าหนดแนวการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 22 วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเติมเต็มศกัยภาพ” และไดร้ะบุถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ไวใ้นมาตรา 24 (5) ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือ
การเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ” (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

จาก พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเนน้ใหก้ารเรียนการสอน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูส้อนตอ้งท าหนา้ท่ี
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อและแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากน้ีผูส้อนสามารถน าความ
เจริญของเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัรูปแบบการเรียนการสอนในลกัษณะใหม่ท่ีสามารถตอบสนองนโยบายท่ีก าหนดไวใ้น
พระบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีผลกบัการเรียนทั้งผูส้อนและผูเ้รียนโดยตรงรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบนัควร
เน้นให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชส่ื้อต่างๆ ท่ีมีอยู่เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ส่ือวีดีโอเป็นส่ือ
รูปแบบหน่ึงท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจกบับทเรียนไดด้ว้ยตนเอง สามรถเรียนรู้ไดไ้ม่จ ากดัเวลาและ
สถานท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (นิภาพร  ช่วยธานี, 2555) เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถน าเสนอเน้ือหาประกอบ
เสียงบรรยาย ภาพเคล่ือนไหว ท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้และเรียนเพ่ิมเติมดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เม่ือพิจารณาจากสภาพการสอนรายวิชากีฬาลีลาศเป็นรายวชิาท่ีตอ้งอาศยัทกัษะในการปฏิบติับ่อยๆจึงจะเกิดความ
ช านาญท าให้การจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียวซ่ึงเรียนสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง ไม่เพียงพอกบัการฝึกฝนการ
เตน้ตามจงัหวะต่างๆ ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร  เพราะผูส้อนตอ้งสอนและสังเกตการณ์ปฏิบติัการเตน้ลีลาศของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล  ท าใหต้อ้งใชเ้วลาสอนมาก หากตอ้งการใหน้กัศึกษาเตน้ลีลาศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสวยงาม  ทั้งท่าเตน้  การลง
จงัหวะดนตรี และการจบัคู่  ประการส าคญัหากตอ้งการใหน้กัศึกษาเกิดความช านาญในการลีลาศจงัหวะต่างๆ นกัศึกษาตอ้ง
ไปทบทวนดว้ยตนเอง เพ่ือให้เกิดความช านาญ จึงมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัส่ือวีดีโอ เพ่ือช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองการเรียนการ
สอน เพ่ือท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นกัศึกษา (พีระพล  เอียดทองใสและคณะ,2556) 

จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันาส่ือวีดีโอเพ่ือเขา้มาช่วยเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีระบบ
ในรายวชิากีฬาลีลาศ เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถสูงข้ึน เพ่ือแกปั้ญหาในเร่ืองความแตกต่างของผูเ้รียนทางดา้น
ประสบการณ์ ความถนดั ความสนใจ เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเขา้ใจง่ายมากท่ีสุดจากการมองเห็นภาพเคล่ือนไหว
ท่ีปรากฏและปฏิบติัตามไดโ้ดยการใชป้ระสาททางตาและหูไปพร้อมกนั ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ไดเ้ร็วข้ึน เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายกวา่และสามารถน าไปประกอบการเรียนการสอนรายวชิากีฬาลีลาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปี

การศึกษา 2560 ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ท่ีเรียนดว้ย
ส่ือวดีีโอ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาฯท่ีมีตอ่เรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่าท่ีเรียน
ดว้ยส่ือวดีีโอ 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั หลงัเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ
สูงกวา่ก่อนเรียน 

วธีิด าเนินการวจัิย 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  ใชร้ะยะเวลาในการสอน  5  สปัดาห์ จ านวน 15 ชัว่โมง   
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคือส่ือวดีีโอ ท่ีบนัทึกจากการสอนจริงของผูว้จิยัในวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกิน
และจงัหวะช่าช่าช่าน าภาพท่ีไดม้าตดัต่อเป็นส่ือวดีีโอเพ่ือท่ีบนัทึกลงแผน่ซีดี จากนั้นน าส่ือวดีีโอท่ีพฒันาข้ึน ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
3 ท่าน ประเมินคุณภาพพบวา่ค่าประเมินบทเรียนดว้ยส่ือวดีีโออยูใ่นระดบัมาก (�̅�)  = 4.40 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย 
1) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนแบบปรนัยชนิด 4 

ตวัเลือกจ านวน 30 ขอ้หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยการตรวจความตรงตามเน้ือหา (หาค่า IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 
คนน าแบบทดสอบไปทดลองใช้  (Try out) กับกลุ่มผู ้เรียนวิชากีฬาลีลาศโดยใช้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ
แบบทดสอบ ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.75 

2) แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ 3ดา้น คือ 1. การน าเสนอเน้ือหาส่ือ
วดีีโอ 2. วธีิการน าเสนอส่ือวดีีโอ 3. การน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงผูว้จิยัไดป้รับปรุงและพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจจาก 
นิภาพร  ช่วยธานี, (2555)  จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ3 ท่านตรวจและหาค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามความ
พึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้โดยใชเ้กณฑก์ าหนดค่าระดบัความพึงพอใจ 
ดงัน้ี 
  4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีกระบวนการดงัน้ี 

 
 
 
     
     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที ่1  แผนผงักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
จากแผนผงักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
  1) เก็บขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยให้ท าแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ก่อนเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ 
 2) ผูว้ิจยัด าเนินการสอนวิชากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ใชส่ื้อวีดีโอท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใช้
ระยะเวลาในการสอน  5  สปัดาห์ จ านวน 15 ชัว่โมง  
 3) เก็บขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยให้ท าแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า หลงัเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ 

4) สอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการสอนดว้ยส่ือวดีีโอ  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย , ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน, และใช้วิธีการทางสถิติแบบ                 
t-test Dependent Sampleเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ก่อนเรียนและหลงัท่ีเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ 

สอนโดยใช้ส่ือด้วยส่ือวดีโีอ 

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิรู้ก่อนเรียน 
ด้วยส่ือวดีีโอ 
(Pre-test)       

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 
ด้วยส่ือวดีีโอ 
(Post-test)      

สอบถามความพงึพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วย

ส่ือวดีโีอ 
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 2) วเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า            
ท่ีเรียนดว้ยส่ือวีดีโอ โดยการหาความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากโปรแกรม SPSS ท่ีใชใ้นการ
เปรียบเทียบ 

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการวจิยั 

ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิยั ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ  ดงัต่อไปน้ี 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า  ก่อนเรียนและหลงัเรียน
  ดว้ยส่ือวดีีโอ 
การทดสอบ                     จ านวน                       x̅                             S.D.                    t 
คะแนนก่อนเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ3026.374.57                2.05* 
คะแนนหลงัเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ                30                        36.902.95 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 1แสดงให้เห็นวา่  นกัศึกษาจ านวน 30 คน ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั
เรียนดว้ยส่ือวดีีโอ จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ทดสอบก่อนเรียนได ้คะแนนเฉล่ีย26.37คะแนนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.57
ทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 36.90คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน2.95ซ่ึงจากการทดสอบดว้ย t-test Dependent พบวา่
ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะ ช่าช่าช่าท่ี
 เรียนดว้ยส่ือวดีีโอ (n=30) 
รายการประเมิน x̅                 S.D. แปลผล 
1.     การน าเสนอเน้ือหาของส่ือวดีีโอ 
        1.1 เน้ือหาการน าเสนอตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียน 4.570.50   มากท่ีสุด 
        1.2 เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน                                                 4.33                 0.48มาก 
        1.3 การเรียนดว้ยส่ือวดีีโอสามารถประหยดัเวลาเรียนไดเ้หมาะสม 4.50                 0.51มากท่ีสุด 
เฉล่ีย 4.47    0.50มาก 
2. วธีิการน าเสนอส่ือวดีีโอ 
        2.1 การน าเสนอน่าสนใจ4.30                  0.47มาก 
        2.2 เสียงบรรยาย (น ้ าเสียง การออกเสียง อกัขระ) และเสียงประกอบ4.17                  0.53มาก 
ชดัเจน เหมาะสม 
        2.3 ความเหมาะสมของเวลาของส่ือวดีีโอ               4.00                   0.43มาก 
เฉล่ีย 4.16 0.48มาก 
3.     การน าไปใชป้ระโยชน์ 
        3.1 การผลิตส่ือวดีีโอประกอบการสอนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ 4.83                   0.38มากท่ีสุด 
        3.2 ควรมีการน าส่ือวดีีโอมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนในหวั4.83                   0.38มากท่ีสุด 
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ขอ้อ่ืนอีก 
        3.3 หลงัจากการดูส่ือวดีีโอนกัศึกษาไดรั้บความรู้เร่ือง จงัหวะบีกิน4.33                   0.48มาก 
และจงัหวะช่าช่าช่า 
 
เฉล่ีย 4.67 0.41มากท่ีสุด 
4.      นกัศึกษามีความพึงพอใจในส่ือวดีีโออยูใ่นระดบั                                          4.430.50                มาก 
รวมเฉล่ีย 4.43   0.47มาก 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและ
จงัหวะ ช่าช่าช่า  ท่ีเรียนดว้ยส่ือวีดีโอพบว่า โดยภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยส่ือวีดีโอ ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายการปรากฏวา่รายการท่ีนกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือการน าไปใชป้ระโยชน์ รองลงมาคือ
การน าเสนอเน้ือหาของส่ือวดีีโอ และวธีิการน าเสนอเน้ือหาส่ือวดีีโอตามล าดบั 
วจิารณ์ผลการวจิยั 

จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าส่ือวีดีโอวิชากีฬาลีลาศ เร่ืองจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่าท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน               
ช่วยใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา หลงัเรียนวชิากีฬาลีลาศสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1) บทเรียนส่ือวีดีโอเรียนวิชากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1วิทยาลยั
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ ท่ีเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ เป็นส่ือการสอนท่ีช่วยใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา
สูงข้ึน  เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีได้พฒันาข้ึน โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ  และสามารถเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดเวลา และ
สถานท่ี  ซ่ึงผลวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั นิภาพร  ช่วยธานี (2554) ซ่ึงศึกษาพบวา่  ส่ือวีดีโอ เป็นส่ือท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถ
เรียนรู้ไดไ้ม่จ ากดัเวลา และสถานท่ี นกัศึกษาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองพลศาสตร์ น้ีมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน 

2) ส่ือวีดีโอ สามารถน าเสนอบทเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งมีสีสันท่ีสวยงามท าให้เกิดแรงกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความ
สนใจในบทเรียน รวมทั้งภาพเคล่ือนไหว  และเสียงดนตรีนักศึกษาสามารถเรียนรู้ในบทเรียนไดซ้ ้ าแลว้ซ ้ าอีก เป็นส่ือท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทศันะของ ศรัณยา  จูพนัทะ (2556) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า           
ส่ือการเรียนลีลาศจะตอ้งเป็นส่ือท่ี นกัศึกษาสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองไม่ตอ้งมีใครมาบงัคบั สามารถใชท้บทวนบทเรียนได้
หลายๆคร้ัง จนเกิดความเขา้ใจ 

3) ส่ือวดีีโอเป็นส่ือท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนจากการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนจากแบบเดิมท่ีเนน้ บรรยาย และปฏิบติั
ในห้องเรียนเป็นหลกั มาเป็นการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย มีการปรับเปล่ียนวิธีการสอนซ่ึงเน้นให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง
เพ่ิมข้ึน หารกการเรียนการสอนท่ีมีเพียงแต่การบรรยาย และปฏิบติัตามแลว้นกัศึกษาอาจจะท าให้การส่ือสารไม่ตรงกนัท า
ให้เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ดงันั้น ผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งมีส่ือกลางเขา้มาช่วยในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
เน้ือหาและปฏิบติัตามไดง่้ายและเร็วข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ ศนัสนีย ์ เล้ียงพานิชย ์(2555) ซ่ึงไดส้รุปวา่ ในการเรียน
การสอนครูควรจะเปล่ียนการสอนแบบเดิมท่ีเน้นบรรยายเป็นหลกัมาเป็นการน าเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาช่วย อีกทั้ งยงั
สอดคลอ้งกบัแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย ท่ีไดหึ้ความส าคญัในการส่งเสริมให้
การศึกษาในระบบทุกระดบัน า ICT มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 

4) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 1วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ ท่ีเรียนดว้ยส่ือวีดีโอ ผลการประเมิน พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การใชส่ื้อวีดีโอในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายการปรากฏวา่รายการท่ีนักศึกษามีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือการ
น าไปใชป้ระโยชน์ รองลงมาคือการน าเสนอเน้ือหาของส่ือวีดีโอ และวิธีการน าเสนอส่ือวีดีโอ ผลความพึงพอใจของส่ือ
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วดีีโอท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอนจึงท าให้นกัศึกษามีทศันคติท่ีดีและส่งผลให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
ส่ือวดีีโอจึงเป็นส่ือการสอนท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
การเรียนการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษา ท่ีเรียนดว้ยส่ือวีดีโอสูงกว่าก่อนการ
เรียน และนกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนเน่ืองจากเป็นส่ือวดีีโอมีเน้ือหาท่ีตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนผ่านการ
ปรับปรุง ทั้งดา้นเน้ือหา ดา้นการผลิตส่ือจากผูเ้ช่ียวชาญ จึงท าให้เม่ือน าส่ือวีดีโอมาใชใ้นการสอนจริงแลว้ท าให้ผูเ้รียนมี
ความสนใจมีความแปลกใหม่ สามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย สร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียน และมีความพึงพอใจมากข้ึน 

5) ส่ือวีดีโอ  สามารถช่วยแกปั้ญหาขอ้จ ากดัดา้นเวลาเรียนตามปกติซ่ึงเรียนสัปดาห์ละ3 ชม. ไม่เพียงพอกบัการ
ฝึกฝนการเตน้ตามจงัหวะต่างๆไดถู้กตอ้งและสวยงามได ้เม่ือมีส่ือวีดีโอเขา้มาใชใ้นการเรียนท าให้นกัศึกษาสามารถน าไป
ทบทวนและฝึกดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ พีระพล เอียดทองใส  และคณะ (2554) กล่าว
วา่ในการเรียนวิชาลีลาศ ผูเ้รียนตอ้งอาศยัทกัษะในการปฏิบติับ่อยๆจึงจะเกิดความช านาญ และผูเ้รียนมีความจ าเป็นตอ้ง
อาศยัส่ือวดีีโอในลกัษณะของส่ือเสริม เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหา ในการเรียนการสอน ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดของผูเ้รียน 

6) ส่ือวีดีโอ เป็นส่ือท่ีเป็นการเรียนแบบรายบุคคล ตอบสนองความตอ้งการระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียน           
ท่ีเรียนไดช้า้สามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตนเองโดยไม่ตอ้งเร่งรีบและไม่ตอ้งกงัวลหรืออายผูส้อนหรือเพ่ือน             
หากพบวา่ตนเองฝึกปฏิบติัผิดพลาด ตอ้งการฝึกฝนหลายๆคร้ังหรือตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติมก็สามารถท าได ้ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจในบทเรียน ท าให้เกิดทศันะคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาลีลาศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ศรัณยา (2556) ท่ี
ไดก้ล่าววา่ ส่ือการสอนวชิาทกัษะและการสอนลีลาศควรเนน้ส่ิงท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

สรุปผลการวจัิย 
การวิจัยเร่ืองการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เร่ืองจังหวะบีกินและจังหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1วิทยาลัย

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ ท่ีเรียนดว้ยส่ือวดีีโอ พบขอ้สรุปท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 1) ผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนวิชากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1วิทยาลยั

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ ท่ีเรียนดว้ยส่ือวดีีโอมีคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน 
2) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาการเรียนวชิากีฬาลีลาศ เร่ืองจงัหวะบีกินและจงัหวะช่าช่าช่า ของนกัศึกษาชั้น

ปีท่ี 1วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ ท่ีเรียนดว้ยส่ือวดีีโออยูใ่นระดบัมาก  
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงลงดว้ยดี โดยผูท้  าวิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.ขวญัหทัย ใจเป่ียม 

ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการท่ีได้กรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าในการตรวจสอบแกไ้ขและให้ค  าแนะน าในการ
สร้างเคร่ืองมือการทดลองส าหรับการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารยแ์ละนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิยั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือจนงานวจิยัส าเร็จดว้ยดี 
 คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวจิยัในคร้ังน้ีขอมอบแด่คุณพอ่คุณแม่คุณครูโรงเรียนประถม และคุณครูโรงเรียน
มธัยมทุกท่านท่ีใหก้ารศึกษา อบรม สัง่สอน ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยใหง้านวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดี 

จึงขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. โรง

พมิพ์องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.). กรุงเทพมหานคร. 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลคร้ังท่ี 5. 
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เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษารายวชิาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา  
วทิยาลยัรัตภูมิทีม่ีภูมิหลังทางการศึกษาต่างกนั 

Comparative Study of General Education Course’s Learning Achievement  
of Rattaphum College Students withDifferent Educational Background 

 
วนัดี นวนสร้อย1* ภาวนา พุม่ไสว1 สุพตัรา เพง็เกล้ียง1 และ อารีย ์เตะ๊หละ1   

Wandee Nuansoi1* , Pawana Poomsawai1,  Supattra Pengkheang1 and Aree Tehlah1 

 

บทคัดย่อ 
 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
5 หลกัสูตร ไดแ้ก่ การบญัชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างยนต ์และช่างไฟฟ้า ทั้งน้ีคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาทุกหลกัสูตร
มีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกัน มีทั้ งจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับมธัยมศึกษาและอ่ืนๆ ตลอด
หลกัสูตรการเรียนผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ควบคู่กบัวิชาชีพเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้ครอบคลุม เพื่อเป็น
แนวทางพฒันาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาจากระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยศึกษาจากผล
การเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป ไดแ้ก่ 
คณิตศาสตร์ทัว่ไป ภาษาองักฤษ1 และภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร โดยใชส้ถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประชากร
สองกลุ่มแบบอิสระกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05ผลการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาทั้ง 5 หลกัสูตร ท่ีมี
ภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปไม่แตกต่างกนัในรายวชิาคณิตศาสตร์ทัว่ไป และ 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ในรายวิชาภาษาองักฤษ 1 ผลการเรียนของนักศึกษาหลกัสูตรการบญัชีท่ีมีภูมิหลงัทางการศึกษา
แตกต่างกนัมีผลการเรียนต่างกัน และเม่ือทดสอบสมมติฐานขา้งเดียวพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีจบ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงกวา่นกัศึกษาท่ีจบระดบัมธัยมศึกษา ดงันั้นในจดัการเรียนการสอน
ในรายวชิาศึกษาทัว่ไปใหก้บันกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนัสามารถจดัการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกนัได ้ 
    
ค าส าคญั : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, หมวดศึกษาทัว่ไป, ภูมิหลงัทางการศึกษา, วทิยาลยัรัตภูมิ 
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ABSTRACT 
 

 Rajamangala University of Technology Srivijaya, Rattaphum College provided learners in diploma level 
learning of 5 majors, Accounting, Marketing, Business Computer, Mechanics Power and Electrical Power. The 
qualifications of all applicants are different in their background learning. Some students graduated in vocational levels, 
high school level and so on. During the course, all students must study the general education courses together with their 
main major courses in order to develop and complete their profession. To find out a good way to develop the general 
education courses, this study aims in conducting the comparison study of learning achievement of students who 
graduated from vocational level, high school level or equivalent. The results of the first year students’ learning in the 
academic year 2016 in the general education courses of General Mathematics, English 1 and Thai for Communication 
were conducted. The Independent Sample T-test were tested at the significant level 0.05. The learning achievement of 
students in 5 majors with different educational backgrounds showed that their learning achievement of general education 
subjects was not different in General Mathematics and Thai for Communication course. In the other hand, the English 1 
course’s learning outcomes of accounting major students with different academic backgrounds were different. When 
testing the hypothesis of one-tailed test, it was found that the learning achievement of the students who completed the 
vocational level was higher than that of the ones who graduated in high school level. Therefore, in the teaching and 
learning in general education courses for the graduated students can be taught in the same way. 
 
Keyword: Learning Achievement, General Education Course, Educational Background, Rattaphum College 
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บทน า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติั

การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม คร้ังท่ี 
2/2551 เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2551 และคร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศใหจ้ดัตั้งส่วนงานภายใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั เม่ือ วนัท่ี  25 กรกฎาคม 2551 โดยมีการจดัการเรียนการสอน 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
ปริญญาตรี และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 สาขาวชิา คือ  1. สาขาอุตสาหกรรม 2. สาขา
บริหารธุรกิจ และ   3. สาขาศึกษาทัว่ไป โดยมีวสิัยทศัน์ในการด าเนินงาน ดงัน้ี วิทยาลยัรัตภูมิผลิตนกัศึกษา และบณัฑิตท่ี
คิดเป็น ท าเป็น และใชเ้ป็น  มีความเช่ียวชาญในวชิาชีพใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวนิยั และรู้รักสามคัคี (รายงานการประเมินตนเอง 
วทิยาลยัรัตภูมิ ปีการศึกษา 2559) 

ในปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัรัตภูมิจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต 
2 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 5 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวชิาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวชิาช่างยนต ์และ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า โดยรับผูท่ี้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า วิทยาลยัรัตภูมิจึงจดัแผนการศึกษา 2 แผน ไดแ้ก่ แผน ก  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) และแผน ข  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทั้งสองแผนการศึกษาจะตอ้ง
เรียนรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป จ านวนไม่ต ่ากวา่  20 หน่วยกิต ซ่ึงรายวชิาท่ีนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
ตอ้งเรียนทุกสาขาวชิา ไดแ้ก่ วชิาคณิตศาสตร์ทัว่ไป วชิาภาษาองักฤษ 1 และวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร จากท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่นกัศึกษาท่ีเรียนแต่ละรายวชิามีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงัน้ี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในขณะท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชา
ภาษาไทย ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วย
กิต จากโครงสร้างของหลกัสูตรทั้งสองหลกัสูตรมีการเนน้ท่ีแตกต่างกนั โดยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้น
พ้ืนฐานวิชาสามญั ส่วนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเน้นวิชาชีพ ดงันั้นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายย่อมมี
พ้ืนฐานในวชิาหมวดศึกษาทัว่ไปมากกวา่ผูท่ี้ส าเร็จระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

เน่ืองจากความรู้พ้ืนฐานก่อนเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั และพฤติกรรมการเรียนเป็นปัจจยัทางตรงท่ีมีผลต่อการ
เรียนของนกัศึกษา (วรางคณา, 2557) ดงันั้น ในการจดัการเรียนการสอนในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงมีการจดัการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาท่ีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนัเรียนในกลุ่มเดียวกัน ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษารายวิชาศึกษาทัว่ไปของนักศึกษา วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีภูมิหลงัทาง
การศึกษาต่างกนั จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัหรือไม่ เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการจดัการเรียนการสอนใน
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
 
 

 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 192 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษารายวชิาศึกษาทัว่ไปของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง

วทิยาลยัรัตภูมิ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทัว่ไปของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วทิยาลยัรัตภูมิท่ีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 นักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 ของวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ทัว่ไป ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร และภาษาองักฤษ 1 ในปี
การศึกษา 2560 จ านวน 134 คน จ าแนกตามสาขาวชิา ดงัน้ี สาขาวชิาการบญัชี จ านวน 36 คน สาขาวชิาการตลาด จ านวน 18  
คน สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 20 คน สาขาวชิาช่างยนต ์จ านวน 43 คน และสาขาวชิาช่างไฟฟ้า จ านวน 17 คน  
2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ขอ้มูลผลการเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ทัว่ไป ภาษาองักฤษ1 และวิชาภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร ผูว้ิจยัท าการส าเนาขอ้มูลจากงานทะเบียนและวดัผล วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
และน าขอ้มูลมาบนัทึกลงในแฟ้มขอ้มูลของโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็ซ์เซล (Microsoft Excel)  
3.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษารายวชิาศึกษาทัว่ไปของนกัศึกษา วทิยาลยัรัตภูมิท่ีมีภูมิหลงัทาง
การศึกษาต่างกนั ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็ซ์เซล(Microsoft Excel) ซ่ึงวเิคราะห์ผลดงัน้ี 

3.1  วเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3.2  เปรียบเทียบผลการเรียนเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั โดยตั้งสมมติฐานการศึกษาว่า

นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาจากระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาศึกษาทัว่ไปมากกว่านักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ เขียนแทนสญัลกัษณ์ไดด้งัน้ี 

                   สมมติฐานการศึกษา 
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เม่ือ 1 แทน ค่าเฉล่ียผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

       2 แทน ค่าเฉล่ียผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
ท าการทดสอบสมมติฐานการศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เน่ืองจากจ านวนประชากรมีขนาดเลก็จึงท าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียสองกลุ่มดว้ยสถิติทดสอบ Independent t-Test มีการทดสอบ 2 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ  
                   ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบค่าแปรปรวน 2 ประชากรวา่เท่ากนัหรือไม่ โดยทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
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เม่ือ 2

1 แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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       2

2 แทนค่าความแปรปรวนผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
         ขั้นตอนท่ี 2 ถา้ค่าความแปรปรวนของ 2 ประชากรไม่แตกต่างกนั สถิติทดสอบ t  จะเป็น 
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            ถา้ค่าความแปรปรวนของ 2 ประชากร แตกต่างกนั สถิติทดสอบ t  จะเป็น 
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เม่ือ  1x  แทน ค่าเฉล่ียผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

        2x  แทน ค่าเฉล่ียผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
         d   แทน ผลต่างของค่าเฉล่ียประชากร 

        2

1s  แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

        2

2s  แทน ค่าความแปรปรวนผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ทัว่ไป ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษ 1 จ านวน 134 คน ดว้ยความถ่ี ร้อยละ แสดงดงัตารางท่ี 1 พบวา่ นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 37.31 และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.69 เม่ือพิจารณา
ตามสาขาวิชาพบว่า สาขาวิชาการบัญชี มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 38.89 และจบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 61.11 สาขาวิชาการตลาด มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ร้อยละ 44.44 และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
55.56 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 45 และจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 55 สาขาวิชาช่างยนต์ มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ร้อยละ 34.88 และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 65.12 และ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 23.53 และจบการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 76.47  
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ตารางที ่1 จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปแยกตามภูมิหลงัทางการศึกษา 
สาขาวชิา ภูมิหลงัทางการศึกษา 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ มธัยมศึกษาตอนปลาย รวม 
 จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
การบญัชี 14 38.89 22 61.11 36 
การตลาด 8 44.44 10 55.56 18 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 45.00 11 55.00 20 
ช่างยนต ์ 15 34.88 28 65.12 43 
ช่างไฟฟ้า 4 23.53 13 76.47 17 
รวม 50 37.31 84 62.69 134 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แสดงดงัตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการเรียนในรายวชิาคณิตศาสตร์ นกัศึกษาท่ีจบระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพมีผลการ
เรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีจบมธัยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า แต่
สาขาวิชาการตลาดและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาท่ีจบมธัยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีจบระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการเรียนในวชิาภาษาไทย ส าหรับวชิาภาษาองักฤษ นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า นกัศึกษาท่ีจบระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพมีผลการเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีจบมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึง
ตรงกนัขา้มกบั สาขาวชิาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวชิาช่างยนต ์
ตารางที ่2 ผลการเรียนเฉล่ียรายวชิาศึกษาทัว่ไปแยกตามภูมิหลงัทางการศึกษา 

สาขาวชิา คณิตศาสตร์ทัว่ไป ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ภาษาองักฤษ 1 
ปวช. ม.ปลาย ปวช. ม.ปลาย ปวช. ม.ปลาย 

                         
การบญัชี 2.93 0.83 2.70 0.88 3.36 0.41 3.00 0.63 3.86 0.22 3.55 0.44 
การตลาด 1.38 0.45 1.75 0.71 2.50 0.46 2.75 0.59 2.50 0.71 2.90 0.52 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.00 0.71 2.18 1.03 2.44 0.67 2.86 0.85 2.83 0.75 3.00 0.77 
ช่างยนต ์ 1.97 1.13 1.82 1.02 2.47 0.64 2.04 0.68 3.20 0.53 3.36 0.40 
ช่างไฟฟ้า 3.13 0.85 1.88 0.92 2.63 0.24 2.46 0.69 3.00 0.71 2.92 0.79 
รวม 2.24 1.03 2.10 0.99 2.73 0.69 2.55 0.76 3.19 0.72 3.24 0.60 
 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั โดยใชส้ถิติทดสอบที 
แสดงดงัตารางท่ี 3 จากการทดสอบในขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบค่าแปรปรวนของผลการเรียนของนักศึกษาท่ีจบระดบั
ประกาศนียบตัรและจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ ผลการเรียนทั้ง 3 รายวิชา มีความแปรปรวนเท่ากนัทั้งสองกลุ่ม 
เม่ือตรวจสอบตามสาขาวิชาพบวา่ ในรายวิชาภาษาองักฤษ 1 สาขาวิชาการบญัชีมีความแปรปรวนของผลการเรียนของทั้ง
สองกลุ่มไม่เท่ากนั ส่วนสาขาวิชาอ่ืนๆ มีความแปรปรวนของผลการเรียนเท่ากนั ในรายวชิาคณิตศาสตร์ค่าความแปรปรวน
ทั้งสองกลุ่มเท่ากนัในทุกสาขาวิชา เช่นเดียวกบัรายวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ดงันั้น ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ
ทีท่ีมีค่าความแปรปรวนเท่ากนั ปรากฏวา่ในรายวชิาคณิตศาสตร์ ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายถึง ผลการเรียนของนกัศึกษาท่ี
จบการศึกษาจากระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉล่ียน้อยกว่าหรือเท่ากบัผลการเรียนเฉล่ียของนักศึกษาท่ีจบ
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การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สอดคลอ้งกบัวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร และรายวิชาภาษาองักฤษ 1 ท่ีระดบั
นัยส าคัญ 0.05 เม่ือพิจารณาผลการเรียนในแต่ละสาขาวิชาพบว่า ผลการเรียนของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉล่ียน้อยกว่าหรือเท่ากับผลการเรียนเฉล่ียของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ในทุกสาขาวชิา 
 

สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีมีภูมิหลงัทางการศึกษาต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาท่ี
เขา้มาศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากว่าจบจากระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ  ในขณะท่ีโครงสร้างของทั้งสองหลกัสูตรมีการเน้นท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีพ้ืนฐานวิชา
สามญัมากกวา่ แต่จากการพิจารณาค่าเฉล่ียผลการเรียนจะเห็นไดว้า่นกัศึกษาท่ีจบจากระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพมีผลการ
เรียนสูงกวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาช่างยนตแ์ละสาขาวิชาช่างไฟฟ้า เกือบทุกรายวิชา 
ส่วนสาขาวิชาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลในทางตรงกนัขา้ม เม่ือทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษารายวิชาศึกษาทัว่ไป โดยใชส้ถิติทดสอบที พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีจบระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายมีค่าเฉล่ียน้อยกวา่หรือเท่ากบันักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุทธิพงค ์ปัคมา 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในภาคทฤษฎี ของนกัศึกษา ปวส. สายตรง และปวส. สาย ม.6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่ต่างกนั 
ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป สามารถจดัการเรียนการสอนแบบรวมกลุ่มระหวา่งนกัศึกษา
ท่ีมีพ้ืนฐานแตกต่างกนัได ้ 
ขอ้เสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาทางวิชาชีพเฉพาะเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ งานทะเบียนและวดัผล วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีได้ให้การ
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บทคัดย่อ   
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ร้อยละ 80 (2) เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรม
และขนบประเพณีภาคใต้ ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จ านวน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานเร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้จ านวน 2 แผน (2) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
กระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า (1) นักศึกษาสามารถศึกษาและน าเสนอผลงานท่ีเป็นโครงงานท่ีมีการแสดงออกถึง
เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้จ านวน 7 โครงงาน (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาหลงัเรียน
โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียน และ (3) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงานอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
ค าส าคญั : กิจกรรมแบบโครงงาน, วฒัธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้,นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to 1) study post-learning achievement against the percent 80 (2) To compare if  
there  was a difference learning achievement of students Identity of the South  and (3 )  to compare students opinion 
towards learning by using project-based learning. The research sample was students enrolled in Southern culture and 
customs. for the second year enrolled in Southern culture year 2560, College of Industrial Technology and Management 
Rajamangala University of  Technology Srivijaya there were 30 students. There were chosen by using purposive 
sampling. The research instruments were (1 )  two project –based  learning lesson plans (2)  A learning achievement test 
and (3)  question naire for studying opinions towared learning by using project –based  learning. Statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation The results of this research are as follows: (1) Students can study and 
present project works that express the Southern identity of 7 projects. (2) Achievement Identity of the South The students' 
perception of the learning process using project-based activities was very good. 

 
Keywords: project-based learning, Southern Cultures and Traditions, Bachelor of degree 
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บทน า 
1. ความเป็นมาและความส าคญั 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2553) มีความมุ่ง หมายพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมในการศึกษา ตอ้งยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ในหมวดท่ี 4 มาตรา 22 กล่าวไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รียนทุกคน ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
ผูเ้รียนตอ้งมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
ตามมาตรา 23 กล่าวไวว้่า การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เน้น
ความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา                        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรา 24 กล่าวไวว้า่ การจดั กระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรจดัเน้ือหาสาระ ให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจและความถนัดของผู ้เรียน โดย ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญ
สถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้ มาใช ้เพ่ือป้องกนัแกปั้ญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัคิดเป็น ท า
เป็น การจัดการเรียนการ สอนควรผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆให้สมดุลกัน เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2553) นอกจากนั้ นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 ก็ไดเ้น้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เน้นให้นักเรียนสามารถแกปั้ญหาจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติเก่ียวกบับทเรียนได ้
ปัญหานั้ น ควรเป็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจและอยากรู้ค าตอบ นักเรียนจะได้ท าการศึกษาค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ี 
เก่ียวขอ้ง โดยอาศยัความรู้และความเขา้ใจจากเร่ืองท่ีเรียนมา (พิมพนัธ์, 2548) จะเห็นวา่  ใน ชีวิตประจ าวนัของคนเรานั้น
มกัจะพบปัญหาต่าง ๆ การแกปั้ญหาจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของคนใน สังคม ซ่ึงจะตอ้งใช้ทกัษะการคิดเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ทกัษะการแกปั้ญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จกัคิดและรู้จกั การใชส้มองหรือมุ่งพฒันาสติปัญญาเท่านั้น แต่
ยงัสามารถพฒันาทศันะคติ วิธีคิด ความรู้ความเขา้ใจใน สภาพการณ์ของสังคมไดดี้ (Eberle and Stanish, 1996  อา้งถึงใน 
ประพนัธ์ศิริ, 2553) การแกปั้ญหา จึงเป็นทกัษะกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงในระบบการศึกษา
จ าตอ้งใหค้วามส าคญัในการ พฒันาผูเ้รียน มีโอกาสฝึกทกัษะการแกปั้ญหาใหม้ากข้ึน การสอนทกัษะการแกปั้ญหานั้น ตอ้ง
ก าหนดสถานการณ์ ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กไดฝึ้กฝน ให้เกิดทกัษะส าคญั ๆสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง ควรเป็น
สถานการณ์ท่ี จ าเป็นต่อการรู้จกัแกปั้ญหาไดดี้  (ประพนัธ์ศิริ, 2553)          
 การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และลง มือปฏิบติั
ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตน ซ่ึงอาศยักระบวนการในทางวิทยาศาสตร์หรือ กระบวนการอ่ืนๆ ท่ี
เป็นระบบไปศึกษาหาค าตอบในเร่ืองนั้นๆ (สุวิทย ์ และ อรทยั, 2545)  เรียนรู้ อยา่งเต็มตามศกัยภาพ (สุพล, 2543) กิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะ กระบวนการคิด มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนคิดร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน า
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้น ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข (เมธินี ,  2548) 

การจดัการเรียนการสอนแบบโครงการไดเ้ร่ิมในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงศตวรรษท่ี 19-20 เป็นความคิดริเร่ิม
ของ William Heard Kilpatrick นักการศึกษาอเมริกัน ซ่ึงพัฒนามาจากแนวคิดของ John Dewey ท่ีสนับสนุนให้สร้าง
ประสบการณ์ทางการศึกษาเพ่ือช่วยให้เด็กเกิดความตระหนักในชุมชน น ามาประยุกต์ สอนเด็กถึงวิธีการใชโ้ครงการท่ี
เก่ียวกบัประสบการณ์จริงให้เป็นรากฐานส าคญัของการศึกษามากกวา่การเตรียมเด็กเพ่ืออนาคต ในช่วงปี ค.ศ. 1934 Lucy 
Sprague Mitchell นักการศึกษาจาก The Bank Street College Of Education นครนิวยอร์ก ออกศึกษาส่ิงแวดลอ้มและสอน
ครูให้รู้จกัวิธีการใชโ้ครงการ ซ่ึงเป็นวิธีสอนท่ีพฒันาโดยวิทยาลยัการศึกษาแบงก์สตรีท่ีมีส่วนคลา้ยคลึงอยา่งมากกบัการ
สอนแบบโครงการ ผลการทดลองใชพ้บว่า เด็กเรียนรู้ไดดี้จากการวางแผนท างานร่วมกนั ไดต้ดัสินใจและเรียนรู้ในส่ิงท่ี
ตอ้งการเรียน ผลการเรียนรู้ส่งเสริมศกัยภาพของเด็กทุกดา้น ต่อมาในปี ค.ศ.1945 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใน Villa Cella 
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ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีอยู่ห่างจากตวัเมือง Reggio Emilia 2-3 ไมล์ แม่บ้านกลุ่มหน่ึงร่วมมือกบั Malaguzzi นักการศึกษา 
และกลุ่มผูป้กครองจดัการศึกษาให้เหมาะกบัเด็กท่ีมีชีวิตอยูท่่ามกลางบา้นเรือนปรักหักพงัเพราะผลจากสงครามโลก และ
ท าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี บทความ งานวิจยั ขอ้คิดเห็นจากศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ทดลองปฏิบติั แลว้
วเิคราะห์ สะทอ้นผลการปฏิบติั ท าการปรับปรุงจนไดแ้นวคิดและการปฏิบติัในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั และประสบผลส าเร็จจนเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มยโุรปอเมริกาเหนือ และอเมริกา ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1980 Reggio Emilia ได้
กลายเป็นช่ือของแนวคิดในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั และ การเรียนรู้อยา่งลุ่มลึกจากงานของโครงการ (Projects) 
เป็นกิจกรรมการสอนท่ี โดดเด่นในโรงเรียนตามแนวคิด Reggio Emilia การจดัประสบการณ์แบบโครงการไดรั้บการพฒันา
รูปแบบให้ชัดเจนข้ึนโดย Katz ชาวอเมริกา และ Chard ชาวแคนาดา ท่ีได้ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน Project 
Approach จากโรงเรียนก่อนประถมศึกษาในเมือง Reggio Emilia ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของประเทศอิตาลี และทั้งสองก็ได้
พิมพเ์ผยแพร่หนงัสือช่ือวา่ Engaging Children , s Mind : The Project Approach ซ่ึงหนงัสือเล่มน้ี ไดเ้ป็นแนวทางในการจดั
ประสบการณ์แบบโครงการในระยะต่อมา 

ส าหรับประเทศไทยมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนทางการศึกษาไดจ้ดัหลกัสูตรท่ีก าหนดรายวิชา นวตักรรมการศึกษา 
โดยให้นกัศึกษาเรียนและทดลองจดัการสอนแบบโครงการให้แก่เด็กปฐมวยัเป็นนวตักรรมหน่ึงท่ีตอ้งฝึกปฏิบติั ตลอดจน
ศึกษาวิจยัในหลกัสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนสถานศึกษาระดบัปฐม วยัทั้ งภาครัฐและเอกชนสนใจน า
นวตักรรมการสอนแบบโครงการไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 

การสอนแบบโครงงาน(Project Approach) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกส่ิงท่ีจะศึกษา หรือโครงการท่ีสนใจ
จะท า  ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้เรียนได้น าความรู้ในชั้ นเรียนมาบูรณาการกับส่ิงท่ีกระท าน าไปสู้ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการสร้าง
ความหมาย การแกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง (สุเทพ, 2547) ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นการจดักิจกรรมท่ีครูผูส้อนตอ้งสร้างบรรยากาศในห้องเรียนท่ีส่งเสริมการเรียน  ดว้ยส่ิงท่ีหลากหลาย  เป็นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่ึงท่ีให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยตวัเอง  ไดล้งมือปฏิบติัจริงในลกัษณะของการศึกษา  ส ารวจ คน้ควา้ 
ทดลอง ประดิฐ์ คิดคน้  โดยมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้แนะน า และให้ค  าปรึกษาอย่างใกลชิ้ด  ช่วยให้ผูเ้รียนน าความรู้ ในชั้น
เรียนมาบูรณาการ กบักิจกรรมท่ีจะท าเพ่ือน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการสร้างความหมาย  แกปั้ญหา การคน้พบความรู้ดว้ย
ตนเอง (สุพล, 2543) การสอนโดยโครงงานเป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีท าโครงงานวิจยัเล็กๆผูเ้รียนลงมือปฏิบติั  เพื่อ
พฒันาความรู้ ทกัษะ และสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  ระเบียบวธีิด าเนินการเป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์  จุดประสงคห์ลกัของ
การสอน  โดยใชโ้ครงงานตอ้งกระตุน้ให้นกัเรียนรู้จกัสังเกต  รู้จกัตั้งค  าถาม รู้จกัตั้งสมมุติฐาน รู้จกัหาความรู้ดว้ยตวัเอง เพ่ือ
ตอบค าถามท่ีตนอยากรู้  สามารถสรุปและท าความเขา้ใจ กบัส่ิงท่ีคน้พบในโครงงานอาจจะท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลา
เรียนก็ได ้ (วมิลรัตน,์ 2544)การสอนโครงงานจึงไม่ใช่ส่ิงท่ียากเกินความสามารถของครูท่ีจะท าการสอน แต่ตอ้งอาศยัทกัษะ  
การจดัการสอน และทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง  ในการอ่านและคน้ควา้ใหมี้ความรู้มากกวา่  นกัเรียนค่อนขา้งมาก
ด้วย (สุพล,2543) นอกจากน้ีกิจกรรมโครงงานยงัช่วยเสริมสร้างคุณลกัษณะของคน ให้มีคุณภาพพร้อมท่ีจะต่อสู้การ
เปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผูผ้ลิต ผูป้ฏิบติัท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน  และองคค์วามรู้ได ้ 
            จากการศึกษางานวจิยัอตัลกัษณ์แห่งพ้ืนถ่ินชาวใตข้องหทยัรัตน์  (2556)ไดท้ าการวจิยัอตัลกัษณ์แห่งพ้ืนถ่ินชาวใตชุ้ด
น้ี เป็นการน าประสบการณ์  ความทรงจ า  จากความประทบัใจ  ความรัก  ความผูกพนัในวยัเยาว ์ มาเป็นแรงบนัดาลใจใน
การถ่ายทอดเร่ืองราว  อารมณ์ความรู้สึก  ผ่านกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะตามจินตนาการ  และทศันคติส่วนตวั  
ดว้ยเทคนิควิธีการเขียน แกะไม ้ และประกอบไม ้ มุ่งเน้ือหาเร่ืองราวของวิ๔ชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัว และวิถีชีวิต
ชาวใต ้ โดยอาศยัวตัถุและวสัดุ  ท่ีมีความหมายต่อความทรงจ าและความรู้สึกของขา้พเจา้  มาเป็นส่ือในการแสดงออกเป็น
รูปแบบผลงานส่ือผสมและการจดัวาง  เพ่ือสะทอ้นความงดงามและคุณค่าของวฒันธรรม  ซ่ึงแฝงนัยยะทางความคิด  ท่ี
แสดงถึงความระลึกถึง  และโหยหาความทรงจ าในวยัเด็ก  ท่ีเกิดจากประสบการณ์ของขา้พเจา้ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 201 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

 ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานจึงมีความสนใจท่ีจะทดลองสอน
วชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใตโ้ดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน และไดเ้ลือกเอาเน้ือหาเร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใตใ้น
ระดบัปริญญาตรี ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานเอาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน ซ่ึงเป็น
เน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัของนักศึกษา สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดง่้ายและเหมาะสมกบัการสอนแบบ
โครงงาน นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ท าให้นกัศึกษาเรียนอยา่งมีความสุขและเรียนไดต้ลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน 
จากสาเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัไดศึ้กษาวธีิการจดัการเรียนรู้วชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใตเ้พ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการ
บูรณาการของนกัศึกษาปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้โดยใชว้ธีิการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project base Learning: PBL) ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง
และพฒันาทกัษะการคิดอีกทั้งยงัเป็นการฝึกการท างานเป็นกลุ่มใหก้บัผูเ้รียนอีกดว้ย ดงันั้นผูว้จิยั จึงใชก้ารท าโครงงานเร่ือง
เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะกระบวนการบูรณาการของผูเ้รียนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนวชิา
วฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใตป้ระสบความส าเร็จตามเกณฑท่ี์คาดหวงัไว ้  
2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณี
ภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงาน และ  

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน                        
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จ านวน 30 คน 
3.  สมมตฐิานการวจิยั 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ เร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใตข้องนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยั
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  
หลงัเรียนดว้ยกิจกรรมโครงงานสูงกวา่ก่อนเรียนการสอนโดยปกติ 

2. ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ เร่ืองอตัลกัษณ์ของ
ชาวใตข้องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อ าเภอขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมโครงงา อยูใ่นระดบัมาก   

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและ
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ขนบประเพณีภาคใต ้โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน ให้มีจ านวนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๘๐ ของคะแนนเต็มและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ท่ีไดรั้บการสอนแบบโครงงาน 
1. กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในงานวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้วิจัยคร้ังน้ีคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  
จ านวน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ตวัแปรในการวจิยั ตวัแปรท่ีผูว้จิยัท าการศึกษาในคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วธีิสอน ซ่ึงมี 2 วธีิ คือการสอนกิจกรรมแบบโครงงานและ การสอนตามปกติ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีลงเรียนวชิา
วฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใตเ้ร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้

 2. ความความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการสอนเร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ วิชาวฒันธรรมและ
ขนบประเพณีภาคใต ้ โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน 

 รูปแบบการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลงัการทดลอง (One Shot Case Study)โดยมีการจดั
กระท ากบันกัศึกษากบักลุ่มเป้าหมาย  แลว้สังเกตหรือวดัผลท่ีไดจ้ากการวิจยัโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และเคร่ืองมือวดัความคิดเห็น ต่อจากนั้นจึงน าผลท่ีไดจ้ากการวดัมาวิเคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ เขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี (ชิด
ชนก, 2539) 
 
 
 

ก าหนดให ้ x  หมายถึง กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  เร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ วชิาวฒันธรรมและ
ขนบประเพณีภาคใต ้
                  O  หมายถึง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเป็นของนกัศึกษาต่อกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั    
              เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  มี  3 ประเภท ไดแ้ก่ 
  2.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน เร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้วิชาวิชาวฒันธรรม
และขนบประเพณีภาคใต ้จ านวน  2  แผน 
  2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
              2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบ
โครงงาน 

การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

X  ----------------------- O 
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การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือมีรายละเอียด ดงัน้ี 
แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพดงัน้ี 
1. ศึกษาทฤษฏี  แนวคิด  หลกัการ เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 2. ศึกษาหลกัสูตรรายละเอียดของรายวิชา จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์ค าอธิบายรายวชิา กิจกรรมการเรียนการ
สอนเร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้วิชาวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ระดบัปริญญาตรี เขียนแผนการสอนแบบสอน
ปกติและแบบโครงงาน เร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้วชิาวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้
 3. วเิคราะห์หวัขอ้และรายละเอียดการเรียนรู้เร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ วชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต  ้
 4. ศึกษาวธีิการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น ส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้  
ขั้นตอนการเขียนแผน (วมิลรัตน์, 2545) 
 5. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้เพ่ือจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

6. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานเร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้วชิาวชิาวฒันธรรมและ
ขนบประเพณีภาคใต ้

7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญการสอนเร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต้ ตรวจแลว้น าขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงเพ่ือตรวจสอบแกไ้ขความเหมาะสมของแผนทั้งสาระส าคญั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ การวดัประเมินผลแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้
ปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมยิง่ข้ึน และสร้างแบบประเมินแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงก าหนดระดบัความเหมาะสม  5  
ระดับ  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการประเมินทีละแผน  คือ                  
มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด (บุญชม , 2543)  ไดค้่าเฉล่ีย (�̅�) ในภาพรวมทั้ง 2 แผน  เท่ากบั 4.27 โดยมี
ค่าเฉล่ียความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญระหวา่ง  4.10 ถึง  4.60 

8. น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  ประเมินความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
9. น าแบบทดสอบไปทดสอบกบันกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีสาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาการบญัชีและ 

วศิวกรรมโยธา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 
30 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และน าแบบทดสอบไปตรวจใหค้ะแนนถูกได ้1 คะแนน ผิดได ้0 คะแนน  

10. น าผลคะแนน มาวเิคราะห์หาค่าความยาก (Difficulty) และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป ตั้งเกณฑท่ี์มีความยากระหวา่ง 0.25-0.81 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25 ข้ึนไป ผลการวเิคราะห์ ผา่นเกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้40 ขอ้ 

11. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้  ไปใชป้ฏิบติัการสอนจริง               
กบักลุ่มเป้าหมาย  คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช จ านวน  40  คน  แล้วน า
แผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 12. ระยะเวลาด าเนินการสอนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ        
อ. ขนอม  จ. นครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน ให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแลว้ค านวณหาประสิทธิผลการสอนแบบโครงงาน 
 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน  มีขั้นตอนการสร้าง
ดงัน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัความหมายและลกัษณะของความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบโครงงาน และสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบโครงงาน 
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  2. ก าหนดขอบเขตในการวดั ตอ้งการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ต่อกิจกรรม
แบบโครงงาน 
  3. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการวดั ตอ้งการสอบถามความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการท างานต่อ
กิจกรรมแบบโครงงานและพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาแสดงออกในการเรียนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้
  4. ก าหนดเน้ือหาในการวดั ตอ้งการสอบถามความคิดเห็นต่อเน้ือหาของโครงงาน 
  5. ก าหนดตารางโครงสร้าง  
  6. ก าหนดแบบสอบถามและลกัษณะของขอ้ความแบบสอบถามตามของ ลิกเคอร์ (Likrt) เป็นมาตรา
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั แบ่งตามลกัษณะขอ้ความได ้3 แบบ คือ 
   1) ขอ้ความท่ีวดัแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
แบบโครงงานหรือความรู้สึก ขอ้ความทั้ง 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาค านวณค่า IOC เลือกขอ้ท่ีมีค่า IOC ≥  0.50 ไดแ้บบสอบถามความคิดเห็นชุด
ท่ีหน่ึง จ านวน 12 ขอ้ พร้องทั้งปรับปรุงแกไ้ขภาษาและขอ้ค าถาม 

   2) หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบโครงงานโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบกับนักเรียนระดับปริญญาตรีวิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจดัการ อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน 
   3) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach)                
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป(SPSS) น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบกบันกัเรียนระดบัปริญญาตรีวทิยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจดัการ อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน ค านวณค่าความเช่ือมัน่  
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  1. บนัทึกเพื่อขออนุญาตด าเนินการวจิยั 
  2. ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงานบอกขอบข่ายเน้ือหาวิชา  การ
วดัผลและการประเมินผล ขอ้ตกลงต่างๆ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  3. ด าเนินการจดักิจกรรมการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  จ านวน  2  แผน จ านวน 6  
ชัว่โมง 

4. เม่ือส้ินสุดการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้  ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาท่ีสอนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานและการสอนโดยปกติมาตรวจให้คะแนน แลว้น าคะแนนท่ีไดไ้ปท า
การวเิคราะห์ต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
      ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี 
  1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงเกณฑ ์ท่ีก าหนด คือ 80/80 
  2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน
และการสอนแบบปกติดว้ยการทดสอบ ที (t –test) 
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  4.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  1. ร้อยละ (Percentage)  โดยใชสู้ตร (บุญชม, 2543) 
    P = f

N
 × 100 

 
   เม่ือ  p  แทน  ร้อยละ 
    f  แทน  ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
    n  แทน  จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
  2. จากการเฉล่ีย (Mean)โดยใชสู้ตร (บุญชม, 2543) 
     

�̅�  =  
∑ 𝑥

𝑁
 

   เม่ือ  �̅�  แทน  ค่าเฉล่ีย 
 

       ∑ 𝑋  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N  แทน  จ านวนคนในกลุ่ม 

4.3 การวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
  การทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชสู้ตรดชันี
ค่าความสอดคลอ้ง  IOC (สมนึก, 2544) 
 

     IOC =  
∑ 𝑅

𝑁
 

 
   เม่ือ  IOC     แทน  ร้อยละ 

    ∑ 𝑅 แทน  ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
    N         แทน  จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ของนกัศึกษระดบั

ปริญญาตรี วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ มทร.ศรีวชิยั โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน 
1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของนักศึกษระดับปริญญาตรี วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มทร.ศรีวชิยั โดยใช้ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เป็นส่ือการสอนท่ี
ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสูงข้ึน  เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีไดพ้ฒันาข้ึน โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ  
และสามารถเรียนรู้ไดไ้ม่จ ากดัเวลา และสถานท่ี  ซ่ึงผลวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั 

2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน-หลงัเรียนสามารถน าเสนอบทเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งมีสีสนัท่ีสวยงามท า
ให้เกิดแรงกระตุ ้นให้ผูเ้รียนมีความสนใจในบทเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในบทเรียนได้ซ ้ าแล้วซ ้ าอีก เป็นส่ือท่ี
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ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดีจากการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนจากแบบเดิมท่ีเนน้ บรรยาย และ
ปฏิบติัในหอ้งเรียนเป็นหลกั มาเป็นการสอนใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงานเขา้มาช่วย มีการปรับเปล่ียนวธีิการสอนซ่ึง
เนน้ให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองเพ่ิมข้ึน หารกการเรียนการสอนท่ีมีเพียงแต่การบรรยาย และปฏิบติัตามแลว้นกัศึกษาอาจจะ
ท าให้การส่ือสารไม่ตรงกนัท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ดงันั้น ผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งมีส่ือกลางเขา้มาช่วยในการเรียน
การสอน เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาและปฏิบติัตามไดง่้ายและเร็วข้ึน 

3. ของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1วิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจดัการ ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ผลการประเมิน พบวา่นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อ
การใชส่ื้อวีดีโอในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายการปรากฏวา่รายการท่ีนักศึกษามีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือการ
น าไปใชป้ระโยชน์ ผลความพึงพอใจของกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอนจึงท าใหน้กัศึกษามี
ทศันคติท่ีดี และส่งผลใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดว้ยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน จึงเป็นส่ือการสอน
ท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนการเรียนวิชา
วฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ ของนกัศึกษา ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  สูงกวา่ก่อนการเรียน และ
นกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนเน่ืองจากเป็นกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีเน้ือหาท่ีตรงกบัจุดประสงคก์าร
เรียนผา่นการปรับปรุง ทั้งดา้นเน้ือหา ดา้นการผลิตส่ือจากผูเ้ช่ียวชาญ จึงท าให้เม่ือน าส่ือวีดีโอมาใชใ้นการสอนจริงแลว้ท า
ให้ผูเ้รียนมีความสนใจมีความแปลกใหม่ สามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย สร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียน และมีความพึงพอใจมาก
ข้ึน. 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอขนอม จังหวดั
นครศรีธรรมราช เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนักศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงาน และ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
แบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
จ านวน 30 คน  ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวจิยัตามล าดบั  ดงัน้ี 
1. ผลการวจิยั  

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ร้อยละ 80 ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบ
โครงงาน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณี
ภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้
ของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน และ ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรม
และขนบประเพณีภาคใต้ ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จ านวน 30 คน 
 จากการใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงานท่ีใช้
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ขอ้สอบแบบปรนยั  4 ตวัเลือก  จ านวน   40  ขอ้  เกณฑใ์ห้จ านวนนักศึกษาร้อยละ 80 ข้ึนไปมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ  80 มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางที ่1 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ วชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้หลงัจดั 

 กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
จ านวน
นกัศึกษา
ทั้งหมด 

คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  นกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ทั้งหมด 

คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน
ต ่าสุด 

คะแนน
เฉล่ีย 

คิดเป็น
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

30 40 1,280 38 28 33.47 83.68 27 84.37 
จากตารางท่ี 1 พบวา่นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  มีคะแนนเฉล่ีย  33.47  คิดร้อยละ  83.68  ของคะแนนเตม็  

และนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ ์ จ านวน 27  คน  คิดร้อยละ  84.38 
      ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น   ของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบ
โครงงาน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  โดยแบ่งเป็นดา้นความรู้ท่ีไดรั้บ  ดา้นทกัษะภาคปฏิบติั  
ดา้นทศันคติในการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  และดา้นทศันคติต่อครูผูส้อน  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
ตารางที ่2 แสดงระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณี 

ภาคใต้ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น แปลผล 

�̅� S.D 

1.ดา้นความรู้ท่ีไดรั้บ 4.63 0.66 มากท่ีสุด 
   1.1 นกัศึกษาทราบจุดประสงคข์องการเรียนอยา่งชดัเจน 4.47 0.76 มาก 
   1.2 นกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 4.31 0.78 มาก 
   1.3 นกัศึกษาร่วมปรึกษาและวางแผนกบัเพ่ือนในกลุ่ม 4.22 0.71 มาก 
   1.4 นกัศึกษามีโอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็น 4.09 0.69 มาก 
   1.5 นกัศึกษาไดค้น้ควา้แสวงหาค าตอบดว้ยตนเอง 4.09 0.69 มาก 
   1.6 นกัศึกษามีโอกาสไดเ้ผยแพร่ผลงานของตนเอง 4.09 0.69 มาก 

รวม 4.30 0.73 มาก 
2. ดา้นทกัษะการปฏิบติั    
    2.1 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง 4.09 0.69 มาก 
    2.2 นกัศึกษาไดว้เิคราะห์วจิารณ์ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 4.38 0.61 มาก 
    2.3 นกัศึกษาสนใจร่วมกิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น 4.28 0.68 มาก 
    2.4 นกัศึกษาสามารถท างานร่วมกบัเพ่ือนในกลุ่ม 4.09 0.59 มาก 

รวม 4.21 0.65 มาก 
3. ดา้นทศันคติในการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงาน    
    3.1 นกัศึกษามีทศันคติท่ีดีการสอนแบบโครงงาน 4.41 0.61 มาก 
    3.2 นกัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4.44 0.67 มาก 
     3.3 นกัศึกษาสามารถเป็นไดท้ั้งผูน้ าและผูต้ามในโอกาสท่ีเหมาะสม 4.69 0.59 มากท่ีสุด 
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     3.4 นกัศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในผลงานท่ีส าเร็จ 4.63 0.61 มากท่ีสุด 
     3.5 นกัศึกษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้ 4.59 0.61 มาก 

รวม 4.55 0.62 มากท่ีสุด 
 
4. ดา้นทศันคติต่อครูผูส้อน 

   

    4.1 อาจารยใ์หค้  าปรึกกาษาและเสนอแนะแก่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี 4.72 0.52 มากท่ีสุด 
    4.2 อาจารยเ์อาใจใส่นกัศึกษาอยา่งทัว่ถึง 4.69 0.54 มากท่ีสุด 
    4.3 อาจารยย์ิม้แยม้แจ่มใสมีความเป็นมิตรกบันกัศึกษา 4.75 0.51 มากท่ีสุด 
    4.4 อาจารยใ์ชส่ื้อประกอบการสอนท่ีเหมาะสม 4.59 0.56 มากท่ีสุด 
    4.5 อาจารยใ์หก้ าลงัใจนกัศึกษาในการท างาน 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

รวม 4.71 0.51 มากท่ีสุด 
รวมเฉล่ีย 4.44 0.66 มาก 

  
จากตารางท่ี 2 พบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็น  ต่อวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ เร่ืองอตัลกัษณ์ของชาว

ใต ้ โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44  เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคล  
พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นทศันคติต่อครูผูส้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71  และ
ดา้นทศันคติในการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 ดา้น ท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในระดบัความพึง
พอใจมากคือ ดา้นความรู้ท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และดา้นทักษะการปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21  ตามล าดับเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ของทุกดา้น พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคืออาจารยใ์ห้ก าลงัใจนกัศึกษา  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.78  และ
รองลงมาคืออาจารยย์ิม้แยม้แจ่มใส่มีความเป็นมิตรกบันกัศึกษามีค่าเฉล่ีย   4.75 
2. วจิารณ์ผลการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการแบบ
โครงงาน สามารถอภิปลายผลไดด้งัน้ี 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ของนักศึกษา พบวา่นักศึกษามีคะแนนค่าเฉล่ีย  33.47 เม่ือน ามาเทียบกบั
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ ปรากฏวา่ผ่านเกณฑท์ั้งคะแนนและนกัศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดักิจกรรมการการสอนแบบโครงงาน
เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเหมือนกบัการท าลานในชีวิตจริง  เป็นการสอนท่ี
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ  ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเพ่ือคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  รู้จกัการท างานอยา่งเป็น
ระบบ มีขั้นตอน  ฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  ฝึกการคิดวิเคราะห์  และประเมินผลงาน                      
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองัคณา  (2552) กล่าววา่  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีฝึกตนเอง  
ฝึกกระบวนการคิด  กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  เป็นการสร้างวฒันธรรมการคิดการท างานอยา่งอิสระแต่
เป็นระบบระเบียบ  ท าให้เด็กเกิดวินัยในตนเอง และ  สุวิทยแ์ละอรทัย  (2545)  กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ  ความ
ถนัดและความสามารถของตน  ซ่ึงอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นระบบ   ไปใช้ใน
การศึกษาหาค าตอบในเร่ืองนั้น ๆ ภายใตค้  าแนะน า  ปรึกษาและความช่วยเหลือจากผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญเร่ิมตั้งแต่การเลือก
หัวขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา  การวางแผน  การด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดตลอดการน าเสนอผลงาน  ซ่ึงในการจัดท า
โครงงานนั้นสามารถท าไดทุ้กระดบัชั้นอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  จะท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได ้ และ
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นอกจากน้ียงัท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสูงข้ึนตามเกณฑท่ี์ก าหนด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุรินทร์ (2550)  ไดท้ า
การวิจยัเร่ืองการศึกษาเพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  พบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 พรทิวา (2552) ไดท้ าการ
วจิยัเร่ือง  ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน พบวา่นกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด  อรัญญา (2550) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยอา้งอิง
กิจกรรมโครงงาน  พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรี                           
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช   โดยใช้
กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  โดยภาพรวม นกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  ผูเ้รียนมีอิสระ  ไม่เคร่งเครียด อาจารยค์อยดูแลอย่างใกลชิ้ด ให้การเสริมแรง  ท าให้ครูผูส้อนและ
นกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั   ขณะจดักิจกรรมไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั  ท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและ
สนุกสนานกบัการเรียน  ซ่ึงไดท้ั้งความรู้ประสบการณ์  การเรียนรู้ส่งผลใหน้กัศึกษากลา้คิด กลา้แสดงออก  มีความมัน่ใจใน
การพฒันางาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับสุรินทร์ (2550)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การศึกษาเพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  เร่ือง  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  พบวา่  นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  อยูใ่นระดบัมาก  
พรทิวา (2552)   ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยใชรู้ปแบบการสอน
แบบโครงงาน  พบวา่นกัศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
  จากเหตุผลดงักล่าว การจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  จึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพ  อาจารยผ์ูส้อนสามารถใชเ้ป็นส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน               
ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์   เกิดแนวคิดท่ีชดัเจน ไม่เบ่ือหน่ายและส่งผลให้ ความสามารถดา้นการเรียนรู้  การลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือคน้หาค าตอบด้วยตนเอง  จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์โดยตรง  ได้ท าการทดลอง              
และพิสูจน์ส่ิงต่าง ๆดว้ยตนเอง  รู้จกัการท างานอยา่งเป็นระบบ  มีขั้นตอน ฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  ไดเ้รียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา ได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา  การฝึกวิเคราะห์ และการประเมินงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี             
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้ของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยั
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช               
ผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

1.นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน มีทกัษะกระบวนการใช้กิจกรรมแบบโครงงาน
เร่ืองอตัลกัษณ์ของภาคใต ้พบว่าจ านวนนักศึกษาร้อยละ  84.37  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  83.68               
ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ และหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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2.นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มนกัศึกษา
ท่ีไดรั้บการสอนปกติ  
 3.นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อวชิาวฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต ้ เร่ืองอตัลกัษณ์ของชาวใต ้ท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัศึกษามีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุดคือ
ดา้นทศันคติต่ออาจารยผ์ูส้อน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71  และดา้นทศันคติในการจดักิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.55  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในระดบัความพึงพอใจมาก  คือดา้นความรู้ท่ีไดรั้บ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และ
ดา้นทกัษะการปฏิบติั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21  ตามล าดบั  เม่ือพิจารณารายขอ้ของทุกดา้น  พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ   
อาจารยใ์หก้ าลงัใจนกัศึกษาในการท างาน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78  และอาจารยย์ิม้แยม้แจ่มใส  มีความเป็นมิตรกบันกัศึกษา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงลงดว้ยดี โดยผูท้  าวิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.ขวญัหทยั  ใจเป่ียม 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
The Causal Factor Model of Effectiveness in Faculty of Education, Songkhla Rajabhat University  

 
กนกกร  ศิริสุข1* 

Kanokkorn  Sirisuk1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 ประสิทธิผลองคก์ารมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานขององคก์าร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการผลิต บริการ 
และผูรั้บบริการ ผูบ้ริหารมีความจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการบริหารเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์าร การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาและสร้างแบบจ าลองปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาโดย
อาศยัระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือบุคลากรคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาจ านวน 70  คน เคร่ืองมือ
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติพ้ืนฐานและค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลประสิทธิผลองค์การ ผลการวิจยัพบว่า 
แบบจ าลองเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส่งผลโดยตรงต่อวิสัยทัศน์และพนัธกิจขององค์การ วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การส่งผล
โดยตรงต่อการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร วฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร โครงสร้าง
องค์การส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการท างานและงานท่ีตรงกบัความสามารถ ระบบการประเมินผลงานและให้รางวลั
ส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการท างาน ค่านิยมท่ีดีในการท างาน การบริหารจดัการของผูบ้ริหารส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศ
การท างาน บรรยากาศการท างานส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการท างาน และงานท่ีตรงกบัความสามารถ ค่านิยมท่ีดีในการ
ท างาน และแรงจูงใจในการท างานส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลองคก์าร ส่วนภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส่งผลโดยออ้มต่อการ
บริหารจดัการของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าของผู ้บริหาร วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การ และวฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดย
ออ้มต่อบรรยากาศการท างาน แรงจูงใจในการท างานและประสิทธิผลองคก์าร โครงสร้างองคก์าร บรรยากาศในการท างาน
และระบบการประเมินงานและให้รางวลัส่งผลโดยออ้มต่อประสิทธิผลองค์การ เพ่ีอน าผลท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้
ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์และผูท่ี้เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลขององคก์ารต่อไป 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัเชิงสาเหตุ, ประสิทธิผลองคก์าร, การบริหารองคก์าร 
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ABSTRACT 
 

 Organizational effectiveness is important to the operation of all types in an organization, to increase efficiency 
in service production and service recipients. For that reason, the administrator have to consider the management to be 
effective in the organization. This research aimed to study and create the causal factor model of effectiveness in faculty of 
education, Songkhla Rajabhat  University by using quantitative research methodology. The sample consisted of 70 
personnel from the faculty of education, Songkhla Rajabhat University. The questionnaire with rating scale was used as 
an instrument in this study. The statistics used for data analysis were 1) descriptive statistics and 2) the causal factor 
model of effectiveness in faculty of education, Songkhla Rajabhat University. It was found that 1) the causal factor of 
effectiveness in educational faculty, Songkhla Rajabhat University were consistent with empirical data, 2) leadership of 
administrator directly affected to vision and mission of organization. Vision and mission and culture of organization 
directly affected to executive management. Organizational structure directly affected to organization climate and task 
requirement. The system of performance’s evaluation and rewarding directly affected to organization climate. 
Organization climate also directly affected to task requirement and the good values to work and organization climate, the 
good values to work and the motivation to work directly affected to the effectiveness of faculty of education as well. 
Leadership of administrator indirectly affected to executive management. Leadership of administrator, vision and mission 
of organization and culture of organization indirectly affected to organization climate, the motivation to work and the 
effectiveness of faculty of education. Organizational structure and the system of performance’s evaluation and rewarding 
indirect positively affected to the effectiveness in faculty of education as well. The results provide the basis for the 
management of the Faculty of Education and related persons. It should be used as a guideline to improve management 
development for increasing the effectiveness of the organization. 
 
Keyword : The Causal Factor Model, Organizational Effectiveness, Organization Management 
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บทน า 
 ปัจจุบนัแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการด าเนินงานขององคก์ารทุกประเภท เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิผลในผลผลิต บริการ และผูรั้บบริการในทุกกลุ่มและทุกประเภทขององค์การ ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารในฐานะผูน้ า
จะต้องค านึงถึงการบริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลขององค์การเป็นส าคัญ (Sallis and Jones, 2002 ) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การนั้ นมีหลายปัจจัยด้วยกัน Burke and Litwin (1992) ได้กล่าวถึงปัจจัยหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การน าเสนอเป็นแบบจ าลอง (Model) ได้แก่ ภาวะผูน้ า พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร วิสัยทัศน์
ผูบ้ริหาร บรรยากาศองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร โครงสร้างองคก์าร ระบบการบริหาร แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 
ความตอ้งการและค่านิยมในการท างานของบุคลากร เป็นตน้  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีภารกิจหลักคือผลิตบัณฑิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาวิจยัทางการศึกษาบริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานศิลปะและวฒันธรรมไทย โดยมีวิสัยทศัน์คือ เป็นเลิศในการ
ผลิต พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการเป็นวิชาชีพ ชั้นสูง รวมทั้งสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้สากลท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพ่ือพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน การพิจารณาว่าองค์การมี
ประสิทธิผลหรือไม่นั้น ตวับ่งช้ีส าคญับางประการของคณะครุศาสตร์คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาและอ่ืน ๆ 
เช่น บรรยากาศของสถานศึกษา การด าเนินการบริหารจดัการ ในแนวคิดของ Hoy and Miskel (2001; citing Mott, 1972 ) 
นั้น การท่ีสถาบนัการศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดพิจารณาไดจ้ากความสามารถในการผลิตผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง ความสามารถในการพฒันาผูเ้รียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาองค์การ
การศึกษา และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา แต่ทั้ งน้ีเป้าหมายความส าเร็จขององค์การ คือ การมี
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการมีประสิทธิภาพการท างานของมนุษยใ์นองคก์าร (Hoy and  Miskel, 
2008) 
  ภาวะผูน้ าถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร เป็นการน าหรือการท าให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามท่ีประสงคต์ามเป้าหมาย
ขององค์การ ภาวะผู ้น าเป็นเร่ืองส าคัญมากในการบริหารและมีความส าคัญต่อความส าเร็จแห่งเป้าหมายองค์การ 
ประสิทธิผลขององคก์ารข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม (เสาวนิตย ์ 
ทวีสันทนีนุกูล, 2548) เช่นเดียวกับ Hoy and Miskel ( 2001; citing Hallinger and Heck, 1988) ท่ีไดส้รุปว่าภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารองคก์าร มีอิทธิพลท่ีวดัไดต้่อผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน  นอกจากน้ีผูบ้ริหารตอ้งบริหารจดัการทรัพยากรในองคก์ารให้
เกิดประโยชน์สูงสุด รูปแบบในการบริหารจดัการและการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ Hoy and Miskel (2001; citting Miskel, Fevurly and Stewart, 1979) พบว่าความมีแบบ
แผน ความซบัซอ้นของโครงสร้างและบรรยากาศแบบร่วมมือ มีผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร นอกจากน้ีการท่ีจะบริหาร
จดัการองคก์ารให้มีประสิทธิผลนั้นจะตอ้งมีการก าหนดทิศทางในการบริหารซ่ึงก็คือจะตอ้งก าหนดกลยทุธ์ วิสัยทศัน์และ
พนัธกิจท่ีชดัเจน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงวิสัยทศัน์เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะก่อให้เกิดพลงัแก่องคก์าร พลงัน าไปสู่
การปฏิบติัและการปฏิบติัน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร การมีวสิัยทศัน์ท่ีน่าเช่ือถือท าให้การท าหนา้ท่ีขององคก์ารราบร่ืน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์าร (วาโร  เพง็สวสัด์ิ, 2549)  
  บรรยากาศองคก์ารเป็นองคป์ระกอบส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาองคก์าร นอกจากน้ี
ยงัมีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน การพฒันาความคิด จิตใจและคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีพึงประสงคไ์ด ้บรรยากาศองคก์ารนั้น
เป็นสภาวะอนัเกิดจากมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มในองคก์าร และส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล ท าให้เกิด
ความพึงพอใจ ท าใหทุ้กคนท างานอยา่งเตม็ใจเตม็ความสามารถและมีความสุข (อุทยัวรรณ  โชช่ืน, 2546)  ปัจจยัท่ีส าคญัใน
การบริหารองคก์ารให้มีประสิทธิผลนัน่ก็คือการสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีดี องคก์ารใดท่ีมีวฒันธรรมแข็งแกร่งจะมีส่วน
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ช่วยให้บุคลากรในองคก์ารเขา้ใจลกัษณะการท างานและการเลือกแนวทางท่ีถูกตอ้งในการแกปั้ญหาและการปฏิบติัร่วมกนั 
เสาวนิตย ์ ทวีสันทนีนุกูล (2548) กล่าวว่า เร่ืองของวฒันธรรมการท างานกวา้งกว่าเร่ืองของบรรยากาศในการท างาน                 
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวา่คนคิดอยา่งไรเก่ียวกบัหน่วยงานของตน ซ่ึงจะเก่ียวโยงไปถึงแนวปฏิบติัท่ีท ากนัมานานจนเป็นรูปแบบ 
เป็นประเพณีนิยม วฒันธรรมในการร่วมมือร่วมใจกนัท างาน จะเห็นไดจ้ากลกัษณะหรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีกลา้พูด 
การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองงาน วิพากษ์วิจารณ์งานทุกคร้ังท่ีมีโอกาส แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการวางแผน
ปรับปรุงงานในหนา้ท่ีมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตลอดเวลา เพ่ือพฒันางานในหนา้ท่ีใหดี้ข้ึน  
  การท่ีจะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จนั้นบุคคลากรคือส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนแผนงานท่ีวางไวใ้ห้เป็น
รูปธรรม ดงันั้นการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การเช่นกัน Hoy and Miskel (2001) กล่าวว่าแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการท างาน 
แรงจูงใจจากความคาดหวงัมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร บุคลากรท่ีมีความเช่ือวา่ตนเองมี
ความสามารถในการท างาน และสามารถมองเห็นผลลพัธ์ของความพยายามของตนในทางบวก จะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานสูงมาก ส าหรับการสร้างแรงจูงใจนั้นองค์การควรจะมีระบบในการประเมินผลงานและการให้รางวลัท่ีดีและ
เหมาะสม 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาได้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดับคณะ และมีแผนในการปรับ
โครงสร้างการบริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีองค์ความรู้สนับสนุนการบริหารงานดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัเชิง
สาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลาเพ่ือคน้หาปัจจยัส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิผล
ขององคก์ารโดยก าหนดวตัถุประสงคคื์อ 1)  เพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสงขลา  และ 2) เพื่อสร้างแบบจ าลองเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
ทั้งน้ีมีสมมติฐานคือ 1) แบบจ าลองเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์รของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  มีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ 2) ประสิทธิผลขององค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ไดรั้บ
อิทธิพลโดยตรงจากตวัแปรต่อไปน้ี คือ แรงจูงใจในการท างาน งานท่ีตรงกบัความสามารถ ค่านิยมท่ีดีในการท างาน และ
ไดรั้บผลโดยออ้มจาก บรรยากาศการท างาน ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวลั การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร 
โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร วสิยัทศัน์และพนัธกิจ และน าผลท่ีไดเ้สนอต่อผูบ้ริหารและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคก์ารต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์ารโดยใชแ้นวคิดของ  Burke and Litwin 
(1992) ซ่ึงมีปัจจยั 10 ปัจจยัคือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร 
วฒันธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการประเมินผลงานและให้รางวลั บรรยากาศการท างานงานท่ีตรงกับ
ความสามารถ แรงจูงใจในการท างาน และค่านิยมท่ีดีในการท างาน และแนคิดการวดัประสิทธิผลขององคก์ารของ  Hoy and 
Miskel (2001) เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การซ่ึงมีลกัษณะรูปแบบตามสมมติฐาน โดยสร้างจากแนวคิดของ  Burke and Litwin (1992) และ
ตอ้งการศึกษาวา่ตวัแปรอิสระเป็นสาเหตุต่อตวัแปรตามตามโครงสร้างสมมติฐานหรือไม่ แลว้จึงน ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ตามโครงสร้างดว้ยเทคนิคของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ดงัน้ี 
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  1.1ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นบุคลากรคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จ านวน 83 คน  
  1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นอาจารยแ์ละพนักงานสายสนบัสนุนของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา โดยใชว้ธีิสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดงัน้ี 
   1. แจกแจงประชากรอาจารยแ์ละพนกังานสายสนบัสนุนของคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา โดยวิธี
แบ่งชั้นต าแหน่งงาน  แลว้เทียบสดัส่วนประชากร จากนั้นเลือกกลุ่มตวัอยา่งอาจารยแ์ละพนกังานสายสนบัสนุน  
   2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง  Krejcie and Morgan (1970) จากนั้ น จึงใช้วิธี สุ่มแบบแบ่งชั้ น 
(Stratified Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 70 คน 
  1.3 เคร่ืองมือและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เค ร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถามเร่ืองปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จ านวน 64 ขอ้ เกณฑ์การให้คะแนนคือ วิธีการวดัประสิทธิผลขององค์การโดยใช ้Index of  
Percieved Organizational Effectiveness (IPOE) ของ Hoy and Miskel (2001) เป็นการวดัประสิทธิผลขององค์การโดยการ
รับรู้ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบั โดยแบบสอบถามมีความความตรงเชิงเน้ือหาเท่ากบั 
1.00 และมีความเช่ือมัน่เท่ากบั .810 โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมดว้ยตวัเองแลว้คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ เพ่ือตรวจสอบให้
คะแนนในการวเิคราะห์ค่าสถิติส าหรับด าเนินการตามขั้นตอนการวจิยัต่อไป 
 1.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
          1. วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ ค่าเฉล่ีย (Means) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ ้(Kurtosis) และความโด่ง (Skewness) 
          2.  วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานและสร้างแบบจ าลอง (Model) ปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์าร
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลสมการโครงสร้างแบบตวัแปร
สงัเกตได ้ดว้ยโปรแกรม LISREL  
         3. ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า ดัชนีวดัระดับความ
กลมกลืนท่ีใชว้ดัความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูล (GFI ≥ .90) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI ≥ 
.90) ดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือท่ีใชว้ดัความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูล (RMR > .08) และ
ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA> .05) (Joreskog and Sorbom, 2012) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
  ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตุการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประกอบด้วยตวัแปร ประสิทธิผลขององค์การ งานท่ีตรงกบัความสามารถ 
แรงจูงใจในการท างาน ค่านิยมท่ีดีในการท างาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร วิสยัทศัน์และพนัธ
กิจขององค์การ วฒันธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการประเมินผลงานและให้รางวลั บรรยากาศการท างาน             
เพื่อสร้างแบบจ าลองปัจจยัเชิงสาเหตุของประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 1  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบแ้ละค่าความโด่ง 
ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้ ค่าความโด่ง 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 3.522 .734 -.316 .105 
การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร   2.829 .717 -.059 -.020 
วสิยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร  3.234 .581 -.637 .506 
วฒันธรรมองคก์าร  3.125 .611 .172 -.559 
โครงสร้างองคก์าร 3.355 .696 .540 .177 
ระบบการประเมินผลงานและใหร้างวลั 2.567 .863 .455 -.143 
บรรยากาศการท างาน 3.377 .948 -.573 -.782 
แรงจูงใจในการท างาน 3.379 .750 .420 -.837 
งานท่ีตรงกบัความสามารถ 2.764 .571 .594 -.022 
ค่านิยมท่ีดีในการท างาน 3.091 .534 -.574 -.519 
ประสิทธิผลขององคก์าร 3.144 .553 .250 .847 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ตวัแปรมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.567-3.522  โดยตวัแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ตวั
แปรอ่ืนๆ และตัวแปรระบบการประเมินผลงานและให้รางวลัมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด และเม่ือพิจารณาค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน พบวา่ มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง .534-.948 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมดี คือมีค่านอ้ยกวา่ 1 โดยตวัแปร
ท่ีมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุดคือ บรรยากาศการท างานและตวัแปรท่ีมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยท่ีสุด คือ 
ค่านิยมท่ีดีในการท างาน เม่ือพิจารณาค่าความเบแ้ละความโด่ง พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน คือมีค่าระหวา่ง -1 ถึง 1แสดงวา่ 
ขอ้มูลมีการกระจายแบบปกติ  (Tabachnick  and  Fidell, 2007) 
  การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มีผลการวเิคราะห์ 
ดงัน้ี 

   
ภาพที ่1 แบบจ าลองโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาหลงัปรับแก ้
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ภาพที ่2 ปัจจยัเชิงสาเหตปุระสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
ตารางที ่2 ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของการวเิคราะห์เสน้ทางปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์าร 

ตวัแปรผล ประสิทธิผลของ
องคก์าร 

ค่านิยมท่ีดีในการ
ท างาน 

แรงจูงใจในการท างาน งานท่ีตรงกบั
ความสามารถ 

ตวัแปรสาเหต ุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
ค่านิยมท่ีดีในการท างาน .38 - .38 - - - - - - - - - 
แรงจูงใจในการท างาน .44 - .27 - - - - - - - - - 
งานท่ีตรงกบัความสามารถ .35 - .35 - - - - - - - - - 
บรรยากาศการท างาน .17 .17 - - - - .63 - .63 - - - 
โครงสร้างองคก์าร .24 .24 - - - - .09 .09 - .64 - .64 
ระบบการประเมินผลงานและ
ใหร้างวลั 

.26 .26 - .66 - .66 .06 .06 - - -  

การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร   .05 .05 - - - - .17 .17 - - - - 
วสิยัทศัน์และพนัธกิจของ
องคก์าร 

.03 .03 - - - - .12 .12 -    

วฒันธรรมองคก์าร .16 .16 - - - - .04 .04 - - - - 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร .02 .02 - - - - .08 .08 - - - - 

งานท่ีตรงกบั
ความสามารถ 

ค่านิยมท่ีดีในการ
ท างาน 

แรงจูงใจในการ
ท างาน 

ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร 

วฒันธรรมองคก์าร 
 

วิสยัทศัน์และ 
พนัธกิจขององคก์าร 

 

โครงสร้างองคก์าร 

การบริหารจดัการ
ของผูบ้ริหาร 

 
ระบบการประเมินผล
งานและให้รางวลั 

 

บรรยากาศการ
ท างาน 

ประสิทธิผลของ
องคก์าร 

.66**
* 

.62*** .25** 

.15** 

.64*** 
.87*** 

.09** 

.35** .38*** 

.66*** 

.32** 

.63*** 

 

.27** 
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ตารางที ่2 ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของการวเิคราะห์เสน้ทางปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์าร (ตอ่) 
ตวัแปรผล บรรยากาศการท างาน การบริหารจดัการของ

ผูบ้ริหาร   
วสิยัทศัน์และพนัธกิจ

ขององคก์าร 
ตวัแปรสาเหต ุ TE* IE** DE**

* 
TE IE DE TE IE DE 

โครงสร้างองคก์าร .15 - .15 - - - - - - 
ระบบการประเมินผลงานและใหร้างวลั .09 - .09 - - - - - - 
การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร   .32 - .32 - - - .62 - .62 
วสิยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร .20 .20 - .62 - .62 - - - 
วฒันธรรมองคก์าร .08 .08 - .25 - .25 - - - 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร .12 .12 - .41 .41 - .66 - .66 
*TE หมายถึง ส่งผลโดยรวม  (Total Effect) 
**IE หมายถึง ส่งผลโดยตรง (Indirect Effect) 
**DE หมายถึง ส่งผลโดยตรง (Direct Effect) 
     จากภาพท่ี 1 ภาพท่ี  2 และตารางท่ี 2 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของการวิเคราะห์เส้นทางปัจจยัเชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลองค์การของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา พบวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ดงัน้ี 
   ตวัแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากบั .66 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตวัแปรวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ารส่งผลทางบวกต่อตวัแปร
การบริหารจดัการของผูบ้ริหารโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .62 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และตวัแปร
วฒันธรรมองคก์าร ส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหารโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .25 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ท าใหต้วัแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส่งผลโดยออ้ม ต่อตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .41 ตวัแปรโครงสร้างองคก์ารส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรบรรยากาศการท างานโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .15 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรงานท่ีตรงกับ
ความสามารถโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .64 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ตวัแปรระบบการประเมินผล
งานและให้รางวลัส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรบรรยากาศการท างานโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .09 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรค่านิยมท่ีดีในการท างานโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .66 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหารส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรบรรยากาศการท างานโดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .63 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .001 ท าให้ตวัแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ตวัแปร
วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร และตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยออ้มต่อตวัแปรบรรยากาศการท างานโดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .12, .20 และ .08 ตามล าดบั ตวัแปรบรรยากาศการท างานส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรแรงจูงใจใน
การท างานโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .63 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ท าให้ตวัแปรภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร ตวัแปรวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร ตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร และตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร
ส่งผลโดยออ้มต่อตวัแปรบรรยากาศการท างานโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .08, .12, .17 และ .04 ตามล าดบั 
  ตวัแปรงานท่ีตรงกบัความสามารถส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรประสิทธิผลองคก์ารโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากบั .35 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ตวัแปรค่านิยมท่ีดีในการท างานส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรประสิทธิผล
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องคก์ารโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .38 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ท าใหต้วัแปรระบบการประเมินงาน
และให้รางวลัส่งผลโดยออ้มต่อตวัแปรประสิทธิผลองคก์ารโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .26 ตวัแปรแรงจูงใจในการ
ท างานส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรประสิทธิผลองค์การโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .27 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ท าให้ตวัแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ตวัแปรวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การ ตวัแปรการบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหาร และตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยออ้มตวัแปรประสิทธิผลองคก์ารโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .02, 
.03, .05 และ .16 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และแบบจ าลองเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์รของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าไค-สแควร์ = 53.02,  ชั้นของความเป็น
อิสระ (df) = 33, ค่าความน่าจะเป็น (p-value) = .015 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีใชว้ดัความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบั
ขอ้มูล (GFI) = .87 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = .74 ดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วน
เหลือท่ีใช้วดัความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูล (RMR) = 1.63 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความ
คลาดเคล่ือน (RMSEA) = 0.43 
 

สรุปผลการวจัิย 
  การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา คือ ตวัแปรงานท่ีตรงกบัความสามารถ ตวั
แปรแรงจูงใจในการท างาน และตวัแปรค่านิยมท่ีดีในการท างาน โดยตวัแปรตวัแปรค่านิยมท่ีดีในการท างานเป็นตวัแปรท่ีมี
ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมากท่ีสุด (r2=.38)  สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ พิชญา ทองค าพงษ ์(2544) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะงาน 
ค่านิยมในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ารและพฤติกรรมการท างานของ หวัหนา้งานในธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดั
สมุทรปราการ พบว่า คุณลกัษณะงานสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการท างานไดร้้อยละ 56.4 อยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 
รวมถึงงานวิจยัของ Milette and Gagne (2008) ท่ีได้ท าการศึกษาลกัษณะงานของอาสาสมคัร แรงจูงใจในงาน ความพึง
พอใจในงานและ ผลการปฏิบติังานในองคก์ารแห่งหน่ึง พบวา่ คุณลกัษณะงาน แรงจูงใจในงาน และความพึงพอใจในงาน 
มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน และ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Woods and Cortada (1996) ท่ีน าเสนอปัจจยัเก่ียวกบั
ค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมัพนัธภาพท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัภายในองคก์าร ซ่ึงจะมีผลให้สมาชิกภายในองคก์ารร่วมมือร่วมใจ
กนัปฏิบัติงานและท าให้องค์การเกิดประสิทธิผลได้ ตวัแปรงานท่ีตรงกับความสามารถเป็นตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลรองลงมา (r2=.35)  สอดคลอ้งกบัรสสุคนธ์ รุดชาติ (2550) ไดเ้สนอผลการวจิยัวา่ครูมีความพอใจในงานดา้นลกัษณะ
งานท่ีท าในระดบัมาก แสดงถึงลกัษณะงานท่ีส่งผลถึงความพึงพอใจอนัน าไปสู่การสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนทางออ้มดว้ย เห็นไดว้า่ปัจจยัส าคญัในการท่ีจะพฒันาบุคลากรในองคก์ารเพ่ือสร้างประสิทธิผลขององคก์ารท่ีดีนั้น
ข้ึนอยูก่บัมอบหมายงานท่ีตรงกบัความสามารถซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบับุคลากร และตวัแปรท่ีส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิผลองคก์ารอีกประการไดแ้ก่ ตวัแปรแรงจูงใจในการท างาน (r2=.27)  ส าหรับความส าคญัในการสร้าง
แรงจูงใจของผูน้ าไม่ไดมี้เฉพาะในองคก์ารทางธุรกิจเพียงเท่านั้น ผูน้ าทีมในองคก์ารรูปแบบอ่ืนก็จ าเป็นตอ้งมีความสามารถ
ในการสร้างแรงจูงใจเช่นกนัยกตวัอยา่งงานวจิยัของ ปิลญั ปฏิพิมพาคม (2550) ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผูน้ าท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนตอ้งประกอบดว้ยความสามารถในการจูงใจ มีไหวพริบและวิสัยทศัน์ท่ีดี เป็น
ตวัอยา่งท่ีดี มีหลกัในการปกครอง และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนได ้
  ตวัแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ตวัแปรวสิยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dionne and 
others (2004) ซ่ึงท าการศึกษารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัผลการปฏิบติังานของทีม และพบวา่องคป์ระกอบของ
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ภาวะผู ้น าท่ีท าการศึกษา 3 ปัจจัย คือ แรงจูงใจท่ี มีอิทธิพลหรือสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ ้นทางสติปัญญา และ
ค่าตอบแทนรายบุคคล มีอิทธิพลในทางบวกต่อกระบวนการท างานของทีมทั้งดา้นการท างานร่วมกนั การส่ือสาร และการ
บริหารความขดัแยง้ ผ่านผลลพัธ์คัน่กลางไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ร่วมของทีม ความรับผิดชอบร่วมของทีม สภาพแวดลอ้มของการ
ให้อ านาจ และความขดัแยง้ในการท างานของทีม ซ่ึงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของทีมซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลระดบั
องคก์ารอีกดว้ย 
  ตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารเป็นอีกตวัแปรท่ีส่งผลทางออ้มต่อประสิทธิผลองคก์าร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสงขลา ซ่ึง  Schein (1990) ไดใ้หค้วามส าคญัของวฒันธรรมองคก์ารในลกัษณะของหนา้ท่ีต่อองคก์าร คือ วฒันธรรม
ช่วยแกปั้ญหาพ้ืนฐานของกลุ่ม การอยูร่อดและการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและการบูรณาการกระบวนการ
ภายในองคก์ารเพ่ือความสามารถท่ีจะอยูร่อดและปรับตวัต่อไปโดยแต่ละองคก์ารจะมีลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารท่ีแตกต่าง
กนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากองคก์ารต่าง  ๆ มกัจะปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ารในรูปแบบของตวัเอง เพราะการจดัการทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นการด าเนินการดา้นบุคลากรดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมตามวฒันธรรม
องคก์ารแต่ละแห่งให้มีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบติังานและส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารในท่ีสุด 
Wright,  McMahan and McWilliam (1994)  
  ตวัแปรวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ารและตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารส่งผลโดยตรงต่อตวัแปรบรรยากาศการ
ท างานและตวัแปรการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตวัแปรบรรยากาศการท างานและตวัแปรการบริหาร
จดัการของผูบ้ริหารในการวิจยัคร้ังน้ี นอกจากน้ีบรรยากาศองคก์รดา้นโครงสร้างมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององคก์ร
ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม เป็นเพราะการท่ีองคก์รมีลกัษณะโครงสร้างท่ีดี มีโครงสร้างงานท่ีเป็นระเบียบ มีการจดัระบบ
การท างานท่ีเหมาะสม งานไม่ซ ้ าซอ้น มีการก าหนดสายการบงัคบับญัชาชดัเจนเป็นการเอ้ืออ านวยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและเกิดการคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Litwin and Stringer (1968) ท่ีกล่าวไวว้่า โครงสร้างองค์การเป็นการรับรู้ของพนักงานต่อลกัษณะโครงสร้างองค์กร เช่น 
ความชดัเจน ของการแบ่งงาน ขอ้จ ากดัของโครงสร้างองคก์รต่อ การปฏิบติังาน ระเบียบต่าง ๆ ขององคก์ร วา่เป็นอุปสรรค
ท าใหง้านล่าชา้หรือไม่ โครงสร้างองคก์รจึง เป็นบรรยากาศองคก์รลกัษณะหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน  
  ดงันั้ นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาจึงควรให้ความส าคญักับปัจจัยต่าง ๆ ตามโมเดลเชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลองคก์ารของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา โดยการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบติั งานใหมี้ความ
ชดัเจน เหมาะสม และให้บุคลากรใน องค์กรรับรู้ทั่วกนั มีการยอมรับเม่ือเกิดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน และแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบติังาน อยา่งเปิดเผย รวมถึงบุคลากรในองคก์รควรมีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน
และมีการ พฒันาให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพ่ือให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่ 
บุคลากรในองคก์รทั้งเร่ืองงานและเร่ืองทัว่ไป ให้ความช่วยเหลือ มอบหมายงานท่ีเหมาะสมและตรงกบัความสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน สร้างค่านิยมท่ีดีในการท างาน สร้างบรรยากาศความเป็นมิตร ซ่ึงจะท าใหเ้กิดบรรยากาศอบอุ่นและ
ใหก้ารสนบัสนุน ท่ีดีต่อกนัในองคก์ร ซ่ึงจะท าใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดความรู้สึกวา่การท างานท่ีองคก์รน้ีเป็นเร่ืองดีและมี
ความสุข 
 

กติติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ท่ีใหทุ้นสนบัสนุนการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 222 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

เอกสารอ้างองิ 
ปิลญั  ปฏิพิมพาคม.  2550.  รูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผล ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
 วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
พิชญา  ทองค าพงษ.์  2544.  คุณลักษณะงาน ค่านิยมในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การและ พฤติกรรมการท างานของ
 หัวหน้างานในธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
รสสุคนธ์  รุดชาติ.  2550.  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนที่จดัการเรียนการ
 สอนช่วงช้ันที่ 3 และ 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าปาง เขต 2.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
 สถาบนัราชภฎัล าปาง. 
วาโร  เพง็สวสัด์ิ.  2549.  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารที่
 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน.  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต,มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
เสาวนิตย ์ ทวีสันทนีนุกูล.  2548.  ภาวะผูน้ าปริวรรต : ตวัจักรส าคญัส าหรับผูบ้ริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา. วารสาร
 ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี 16(1): 128-138. 
อุทัยวรรณ  โชช่ืน.  2546.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดภาค
 ตะวนัออก.  วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. 
Burke, W. and Litwin, G.  1992.  A Causal Model of Organizational Performance and Change. Journal of Management 
 18(3): 523-545. 
Hoy, W.K., Miskel, C.G.  2001.  Educational administration : theory, research and practice. McGraw-Hill, Boston.  
Hoy, W.K.  and  Miskel, C.G.   2008.   Educational administration:  Theory, research and practice, 8th edition. 
 McGraw-Hill, Boston. 
Joreskog, K. G., and Sorbom, D. (2012).  LISREL 9.1: LISREL syntax guide. Chicago: Scientific Software  
    International. 
Krejcie, R. V. and  Morgan, D. W.  1970.  Determining Sample Size for Research Activities. Educational and 
   Psychological Measurement 30(3): 607-610. 
Litwin, G.H. and Stringer, R.A. Jr. 1968.  Motivation and organisational  climate.  Division of  Research. 
   Harvard Business School,  Boston. 
Milette, V. and M. Gagne. 2008.  Designing volunteers’ task to maximize motivation and performance:  
  The impact of job characteristic on volunteer engagement.  Motivation and Emotion 32(1): 11-22. 
Sallis, E. and  Jones, G.  2002.  Knowledge Management in Education: Enhancing Learning & Education. 
   Kogan Page, London. 
Schein, E.H. 1990.  Organizational  Culture and Leadership. Jossey-Bass, California. 
Shelley D. D., Francis J. Y., Leanne E. A. and William D. S. 2004.  School of  Management and Center for  
  Leadership Studies. Binghamton University, New York . 
Tabachnick, B. G. and  Fidell, L. S. (2007).  Using Multivariate Statistics (5th ed.). New York : 
   Allyn and Bacon. 
Woods, J.H. and  Cortada, J.W. 1997.   ASTD Training and Performance Yearbook.  McGraw-Hill, 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 223 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

   New York. 
Wright, P. M., McMahan, G. C. and McWilliams, A.  1994.  Human Resources and Sustained  
              Competitive Advantage: A Resource-based Perspective. International Journal of 
              Human Resource Management 5(2): 301-326. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 224 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

การสังเคราะห์บทเรียนการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) 
ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามขนาดเลก็ทีไ่ด้รับรางวลั

โรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาม(พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) 
The Synthesis of Lessons of the Results of National Educational Test (O-NET) Used to Improve the 
Quality of School education Got a Private Islamic school Award during the 5 Years (B.E.2555-2559) 

 

สุรชยั ไวยวรรณจิตร1  และ สุไรยา หนิเร่1  
Surachai Vaivanjit1 and  Suraiya Nire1    

 

บทคัดย่อ 
 

รายงานการวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์บทเรียนการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ ท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ี
ผา่นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) มีวตัถุประสงค ์คือ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สูง/
ต ่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) 
2) ศึกษาแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) และ              
3) สังเคราะห์แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน ผลการศึกษา พบวา่ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต ่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัของ
ตวันกัเรียน (2) ปัจจยัในดา้นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของนกัเรียน (3) ปัจจยัดา้นผูป้กครอง  (4) ปัจจยัดา้นครูผูส้อน และ (5) 
ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารโรงเรียน  

ส าหรับแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.
2559) ประกอบดว้ย (1) การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการคิด สร้างคลงัของความรู้ใน
การจดัการเรียนการสอน และท่ีส าคญัคือการดึงผูมี้ส่วนร่วมเก่ียวขอ้งเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนของนกัศึกษา (2) บูรณ
การแนวขอ้สอบเขา้ในเวลาเรียน พร้อมทั้งการสร้างการเรียนรู้ท่ีใหม่ๆ ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ไดต้ดัสินใจดว้ย
เอง (3) การจดัคอร์สเรียนพิเศษหรือติว และส าหรับการสังเคราะห์แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-
NET) ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีได้รับรางวลัโรงเรียน
พระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) พบว่า (1) ครูและผูป้กครองตอ้งมีการเปิด “พ้ืนท่ีใหม่” ให้
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการเรียนรู้ของนกัเรียน (2) การบรรจุแนวการท าขอ้สอบ (O-NET) เขา้ไปใน
เวลาเรียน (3) ความเช่ียวชาญของครูผูส้อนในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ความรอบรู้และทันกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ๆ                
(4) ตวัผูเ้รียนท่ีตอ้งมีการแบ่งเวลาใหก้ารเรียน แบ่งเวลาวา่งในการเล่น โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีจะตอ้งเตรียมตวัสอบ  

 
ค าส าคญั : O-NET, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน 
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ABSTRACT 
 

This study is the synthesis of the lessons of the results of the Ordinary National Educational Test (O-NET) used 
to improve the quality of school education got an Islamic private school award during the 5 years (B.E. 2555- 2559). It 
aims at 1) examining factors affecting high and low O-NET scores of small sized- Islamic private schools got the Royal 
award during the 5 years (B.E. 2555- 2559) 2) investigating methods of the lessons of the results of the O-NET tests used 
to improve the quality of school education of the small sized- Islamic private schools got the Royal award during the past 
5 years and 3) synthesizing methods of the lessons of the results of the O-NET tests from those schools. 

The findings are as follows: 
The factors affecting the O-NET tests consists of 5 factors: learners’ potential, educational instruments, parents, 

teachers       and administrators.   
 The methods of the lessons of the results of the O-NET tests used to improve the quality of school education of 
the small sized- Islamic private schools got the Royal award during the past 5 years was found as follow: 1) The 
adaptation of the learning process focusing on thinking skill development, providing body of knowledge in learning 
management and importantly, encouraging learners to be part of the program 2) The integration of the O-NET test in 
class and focusing on learners’ critical thinking, synthesis and self-decision making 3) Tutorials on techniques of the O-
NET test. 

And the methods of the lessons of the results of the O-NET tests from those schools to develop the quality of 
education system of small sized- Islamic private schools got the Royal award during the past 5  years was found as 
follows: 1) Teachers and parents have to open “new space” providing cooperative learning management between learners 
and parents 2) The learners’ practice of O-NET test should be included in class activities 3) Teachers’ specialization in 
particular modules, knowledgeable and updated with new technology in the current world are key factors and 4) 
Learners’ time management is needed in the test preparation.  

 
Keyword: O-NET, School education got a private Islamic school award 
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บทน า 
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากท้องถ่ินอ่ืนของประเทศไทย เป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกจดัว่าเป็น

สงัคมพหุวฒันธรรม (Multiculturalism) หรือสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม (Culture Diversity) ท่ีครอบคลุมถึง
เร่ืองชาติพนัธ์ุ ภาษา ความเป็นอยู ่วิถีชีวิต ศาสนา และความเช่ือ และความแตกต่างรวมถึงภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ไดถู้ก
น าไปสร้างเป็นเง่ือนไขใหเ้กิดความไม่เขา้ใจ ความไม่รู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในชาติ ซ่ึงก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางความคิดและเกิดความไม่สงบในพ้ืนท่ีดงัท่ีผา่นมา 

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยมีรูปแบบการจดัการศึกษาในระดบัพ้ืนฐานท่ีมีความหลากหลายมากไดแ้ก่
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15  (1) และ 15 (2) สถาบนัศึกษาปอเนาะศูนย์
ฝึกอบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) โรงเรียนปริยติัธรรมส านกัศาสนศึกษา และศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยเ์ป็นตน้  

หากมองอยา่งพินิจพิเคราะห์ จะพบวา่ สถานภาพทางการศึกษาของนกัเรียนในเขตชายแดนภาคใตใ้นปัจจุบนัเกิด
จากปัจจยัมากมาย เช่น สถานศึกษายงัไม่สามารถกระจายออกไปไดค้รอบคลุมทัว่ถึงคนท่ีดอ้ยโอกาสในทอ้งถ่ินห่างไกล 
การขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา ทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ หรือแมแ้ต่ผูท่ี้มีโอกาสทางการศึกษา แต่
กลบัไดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต ่าหรือผูท่ี้สามารถศึกษาไดจ้นจบการศึกษา ก็ไม่สามารถน าเอาความรู้ความสามารถท่ีได้
ศึกษามาไปใชป้ระกอบอาชีพประจ าวนัได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้จากดัต่าง ๆ ดงักล่าว  

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  เป็นการ
ทดสอบเพ่ือวดัความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 จ านวน 51 มาตรฐานการ
เรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
และภาษาองักฤษ โดยมีวตัถุประสงค์ O-NET เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 น าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการจบการศึกษา  ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ตลอดจนน าผลการทดสอบไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนของโรงเรียน อีกทั้งเพ่ือน าผลการทดสอบไปใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชาติ เห็นไดว้า่
การสอบ O-NET จึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อทิศทางการพฒันาการศึกษา 

แมง้านวิจัยของผูว้ิจัยท่ีผ่านมา เร่ือง “การศึกษาสาเหตุท่ีท าให้คะแนน  O-NET ของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6                 
ต ่า: กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวสัด์ิวิทยา” ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สทศ . เม่ือปี 2552 จะได้น าเสนอแนวทาง
ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีจะเอ้ือต่อการสอบ O-NET ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ตอนหน่ึง ไวว้่า “...ผูมี้ส่วนเก่ียวของในการจัดการหลกัสูตรทุกฝ่ายในโรงเรียนควรหันมาขบคิดและออกแบบ
หลกัสูตรท่ีมีเป้าหมายทิศทางตอบโจทยท์างการศึกษาของนกัเรียนไดต้ามเป้าประสงคข์องการจดัการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติโดยยดึหลกัสูตรแกนกลางเป็นหลกัอยา่งจริงจงัและสอดรับกบัความจ าเป็นตอ่ความตอ้งการของผูเ้รียน ตลอดจนจดั
กิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียนในพ้ืนท่ีให้เห็นความส าคญัของทิศทางการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อ
อนาคตของตวันกัเรียน...” หว้งเวลาผา่นไปร่วม 3 ปีกลบัพบวา่ ขอ้เสนอดงักล่าวยงัคงอยูใ่นรายงานไม่ไดน้ าออกไปปรับใช้
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั ทั้งน้ีนั้นส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในแต่ละปีท่ีผา่นมาของ
นกัเรียนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัคงอยูใ่นระดบัท่ีทรงตวั แมจ้ะดีข้ึนมาบา้งก็เพียงเลก็นอ้ยในบางกลุ่มสาระ  

ขอ้เสนอแนะแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของ โรงเรียน 
ในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ จากงานวิจัยของผูว้ิจัยอีกหน่ึงเร่ือง คือการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ                   
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(O-NET) ระดบัชั้นมธัยมปีท่ี 3 และปีท่ี 6 ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน: กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ทุนสนบัสนุนการวิจยัจาก สทศ. ประจ าปีงบประมาณ 2556) ปรากฏขอ้คน้พบวา่ จะตอ้งมี
การวางแผนร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ โดยการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผน
พฒันา น าไปสู่การปฏิบัติท่ีต่อเน่ือง จริงจงั จัดให้ครูสอนตรงวิชาเอก และเพียงพอ มีการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเห็น
ความส าคญัของการสอบระดบัชาติ ดว้ยการช้ีแจง ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเอาใจใส่ ให้
ความร่วมมือในการน าผลการ ทดสอบทางการศึกษาไปใช ้รวมทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศติดตามผล ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มีนโยบายการพฒันาผูเ้รียนท่ีชดัเจน นิเทศติดตามผลการน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชใ้นการ พฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งจริงจงั ต่อเน่ือง มีส่ือ เทคโนโลยีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีผูป้กครอง ชุมชนตอ้งใหค้วามร่วมมือใน
การดูแลการเรียนของนกัเรียนท่ีบา้น หน่วยงานตน้สงักดั ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ใหค้วามส าคญักบัการจดัสรรงบประมาณ ให้
ขวญัก าลงัใจ และติดตามผลการด าเนินงานอยูเ่สมอ มีการเตรียมความพร้อมนกัเรียนก่อนสอบ ครูสามารถน าผลการทดสอบ
ระดบัชาติไปใชใ้นการพฒันาการสอนของตนเอง จึงจะสามารถ พฒันาผูเ้รียนได ้ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีความรับผิดชอบ 
ตั้งใจท างานตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง อย่างเต็มก าลงัความสามารถ ประชาสัมพนัธ์ความส าคญัของการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ใหทุ้กฝ่ายทราบและตระหนกัในการพฒันาผูเ้รียนร่วมกนั 

ส่ิงส าคญัท่ีควรจะท าให้เห็นเป็นรูปธรรม คือ วิธีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนของโรงเรียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ควรมีการวเิคราะห์ผลสอบ
ตามมาตรฐานของนกัเรียนปีท่ีผา่นมา ศึกษาเด็กรายบุคคลในปีท่ีจะสอบ มีการวางแผนพฒันาผูเ้รียนร่วมกนัของบุคลากรใน 
โรงเรียน ครูควรปรับการเรียนเปล่ียนการสอนโดยค านึงถึงลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เนน้กระบวนการคิดทุกระดบัชั้นอย่างต่อเน่ือง มีการสร้างขอ้สอบมาตรฐานตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั จดัท า คลงัขอ้สอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการท าขอ้สอบ
ตามแนว ขอ้สอบของ สทศ. ให้แก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง สร้างความตระหนกัในปัญหาการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน 
และมุ่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนร่วมกนัทุกฝ่าย  
และนิเทศติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง ส่ิงส าคญัคือควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาผูเ้รียนร่วมกนัระหวา่งโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีอยูใ่กลเ้คียง หรือภายในจงัหวดัเดียวกนั สนบัสนุนการจดัท า จดัหา การใชข้อ้สอบ ส่ือ และส่ือ
เทคโนโลยีให้แก่ ครูผูส้อน พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เขม้แข็ง เพราะการ “แบ่งปัน” จะสร้าง
คุณประโยชน์มากกว่าการ “แข่งขนั” ดัง่ท่ีอิสลามไดส้อนให้ประชาชาติอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มมากกวา่ท่ีจะอยูค่นเดียวเพียง
ล าพงั เฉกเช่นเดียวกนักบัการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาผูเ้รียนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สุรชยั ไวยวรรณจิตร และ
คณะ,2557 : บทคดัยอ่)  

จากงานวิจยัท่ีผ่านมา คณะผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นวา่ควรมีการสังเคราะห์แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีเป็นตวัแบบช้ีเฉพาะวดั
ไดอ้ย่างชัดเจน อย่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานท่ีผ่านมาโดยเฉพาะทั้ ง 5 
โรงเรียนท่ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกท าการวิจยั เพราะอยา่งน้อยจะท าให้ผลการวิจยัในคร้ังน้ีเห็นแนวทางท่ีโรงเรียนเหล่าน้ีซ่ึงมี
รางวลัพระราชทานการันตี จะเป็นส่วนช่วยพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนได ้กล่าวคือ การคดัเลือกโรงเรียน 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพ่ือรับรางวลัพระราชทานน้ี เกิดข้ึนจากระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในเขตการศึกษา 2 พ.ศ.2504 สาระส าคญัตอนหน่ึงระบุว่า 
“ปอเนาะใดท่ีจัดการศึกษาด้านการสอนได้ดีจะได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ” กล่าวคือ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดวิธีการและจดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงเป็นการสมนาคุณโรงเรียนท่ีปรับปรุงกิจการดีเด่น 
ไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าฯพร้อมทั้งรับรางวลัพระราชทานเป็นประจ าทุกปี นบัแต่ปี พ.ศ.2504 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 228 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

มหาภูมิพล อดุลยเดชไดเ้สด็จพระราชด าเนินไปยงัโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.2506 เพื่อทรงเปิดงาน
แสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2506 และพระราชทานรางวลัแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงจัด
ท าการศึกษาดีเด่นโดยพระองคท์รงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น (ม.ล.ป่ิน 
มาลากลุ) 

“ขอ้ความทรงพระราชปรารภมีวา่ มีนกัเรียนจ านวนมากมาย ซ่ึงมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษา
เล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้ งโรงเรียนซ่ึงจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียน และโรงเรียนมี
คุณสมบติัดงักล่าว สมควรจะไดรั้บรางวลัพระราชทานและทรงยนิดีจะพระราชทานรางวลัให”้  

การคัดเลือกโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับรางวลั
พระราชทาน ถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาชา้นาน เพราะนอกจากเป็นโอกาสอนัดีในการท ากิจกรรมท่ีสนอง
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช แลว้ รางวลัพระราชทานยงัเป็นเคร่ืองกระตุน้ใหเ้กิด
การพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย (สถานีวทิย ุม.อ.ปัตตานี , 2558 :ออนไลน์) 
 ดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้คณะผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัท่ีควรจะมีการวิจยั สังเคราะห์บทเรียนการน าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดย
ผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) เป็นพ้ืนท่ี
ศึกษาเน่ืองดว้ยจะไดล้งลึกและครอบคลุมการพฒันาการศึกษาอยา่งทัว่ถึงจริงๆ สามารถน าผลมาเป็นแนวทางท่ีช้ีชดัวดัได้
ปฏิบติัจริงอยา่งเป็นรูปธรรม  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สูง/ต ่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) 

2. ศึกษาแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.
2559) 

3. สงัเคราะห์แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 การพฒันากรอบแนวคิดในการวจิยัคณะผูว้จิยั ไดพ้ฒันาจากการศึกษาแนวคิดการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน แลว้ศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คน้หาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปี
ท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม 
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การประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 
The 10th Rajamangala University of Technology National Conference 

 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การออกแบบการได้มาของกลุ่มตวัอย่าง  

1.1 ประชากรวจิยั 
 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 1.2 กลุ่มตวัอย่าง  
 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลั โรงเรียนพระราชทาน อยา่งนอ้ย 5 โรงเรียน เน่ืองจาก
โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในแต่ละปีจะก าหนดปีละ 2 รางวลั (2โรงเรียน) แต่บางปีก็จะมีโรงเรียนท่ีไดรั้บ
รางวลั โรงเรียนพระราชทานแค่เพียงโรงเรียนเดียว โดยครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน อาทิ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู นกัเรียน และผูป้กครอง ตลอดจนนกัวชิาการในพ้ืนท่ีฯ โดยคดัเลือกจากรายช่ือโรงเรียนท่ีไดรั้บ
รางวลัพระราชทาน จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
 1.3 เกณฑ์ในการคดัเลือกโรงเรียนทีไ่ด้รับพระราชทาน 
 ผูว้ิจยัไดมี้การคดัเลือกโรงเรียนท่ีไดรั้บพระราชทาน โดยการเจาะจงกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (โดยเกณฑ์ของการ
คดัเลือกรางวลัพระราชทานคิดเฉพาะจ านวนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาไม่เกิน 500 คน ในแต่ละโรงเรียน) ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท่ี้ไดรั้บรางวลัพระราชทานในในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
 
 
 

แนวคิดการทดสอบและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ท่ีปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม 

แนวทางการจดัการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลั 
โรงเรียนพระราชทานในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 
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โรงเรียน ขนาดของโรงเรียน พ้ืนท่ีจงัหวดั 
ปีท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียน

พระราชทาน 
โรงเรียนมาอาฮดัดารุสสลาม โรงเรียนขนาดเลก็ อ.เบตง จ.ยะลา 2556 
โรงเรียนดาราวทิย ์ โรงเรียนขนาดเลก็ อ.ยะหา จ.ยะลา 2557 
โรงเรียนอิสลามมูลนิธิ โรงเรียนขนาดเลก็ อ.เมือง จ.ปัตตานี 2558 
โรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนขนาดเลก็ อ.เมือง จ.สตูล 2559 
โรงเรียนเร๊าะห์มานียะ๊ห์ โรงเรียนขนาดเลก็ อ.จะนะ จ.สงขลา 2553, 2557, 2559 
 
 ขอบเขตในการวจิยั  
 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) 
ไดแ้ก่ โรงเรียนดาราวิทย ์โรงเรียนมาอาฮดัดารุสสลาม โรงเรียนอิสลามมูลนิธิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา และ โรงเรียนเร๊าะห์
มานียะ๊ห์  
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบดว้ย การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สูง/ต ่า 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) 
ศึกษาแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) และ
สังเคราะห์แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ข้อมูลหลักในประเด็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-
NET) สูง/ต ่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- 
พ.ศ.2559) ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน 5 ท่าน จาก 5 โรงเรียน ครูฝ่ายวดัและประเมินผลของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน
และครูท่ีเก่ียวข้องโรงเรียนละ 2 คน รวม 10 คน นักเรียนแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 15 คน และตวัแทน
ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนละ 2 คน รวม 10 คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวิชาการทาดา้นการศึกษาในพ้ืนท่ีฯ จ านวน 3 
ท่าน 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกัในประเดน็แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) 
ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน 5 ท่าน จาก 5 โรงเรียน ครูฝ่ายวดัและ
ประเมินผลของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและครูท่ีเก่ียวขอ้งโรงเรียนละ 2 คน รวม 10 คน นกัเรียนแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 
3 คน รวม 15 คน และตวัแทนผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนละ 2 คน รวม 10 คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวชิาการทาดา้น
การศึกษาในพ้ืนท่ีฯ จ านวน 3 ท่าน 

จากการสังเคราะห์แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานจากโรงเรียนเป้าหมายท่ีได้
ท าการวจิยัจากค าตอบของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
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การออกแบบการวเิคราะห์ข้อมูล  
การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และการสงัเกตการณ์ ดว้ยการตีความและน ามาเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

พร้อมกบัเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะด าเนินการพร้อมไปกบัการเก็บรวบรวมแต่ละคร้ังและหลงัการเก็บขอ้มูล
ครบถว้นสมบูรณ์แลว้ โดยจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และสรุปพร้อมเสนอ
ผลการวจิยัดว้ยวธีิการพรรณนาวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   

 

ผลการวจัิย 
ผลจากการวิจยั เร่ือง การสังเคราะห์บทเรียนการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใชใ้นการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) สรุปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ไดด้งัน้ี  

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต ่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ขนาดเลก็ทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) 

จากการสมัภาษณ์ พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต ่า ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน ข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของโรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งพอ
ในการบริหารจดัการโรงเรียนให้ครู นกัเรียน และบุคคลแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีมีส่วนในการพฒันานกัเรียน ซ่ึงผลการศึกษา
สามารถสรุป โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัหลกัๆ ไดด้งัน้ี คือ ปัจจยัดา้นตวันกัเรียน (ดา้นบวก-ดา้นลบ) ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน ปัจจยัดา้นผูป้กครอง ปัจจยัดา้นครู ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารโรงเรียน ปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัผูป้กครอง โดยการแสดงให้เห็นถึงการมีศักยภาพของโรงเรียน ซ่ึงหากโรงเรียนมีศกัยภาพมากพอส่ิง
เหล่าน้ีก็จะยอ้นกลบัมาหา ชุมชน สงัคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโรงเรียน  

2. แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555 - พ.ศ.
2559) พบว่า มีแนวทางในภาพรวมของทั้ง 5 โรงเรียน ดงัน้ี การปรับเปล่ียนกระบวนการการจดัการเรียนรู้ บูรณการแนว
ขอ้สอบเขา้ในเวลาเรียน และ การจดัคอร์สเรียนพิเศษหรือติว 
  3. ส าหรับการสังเคราะห์แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามขนาดเลก็ทีไ่ด้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทาน  ปรากฏขอ้คน้พบ  
สรุปเป็นตารางได ้ดงัน้ี
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ตารางสังเคราะห์แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-NET) ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

สังเคราะห์แนวทางการน าผลการ
ทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียน

ในแต่ละโรงเรียน 

โรงเรียน 
เร๊าะห์มานียะ๊ห์ 

โรงเรียน 
อิสลามมูลนิธิ 

โรงเรียน 
มาอาฮดัดารุสสลาม 

โรงเรียน 
มุสลิมศึกษา 

โรงเรียน 
ดาราวทิย ์

1. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิด
วเิคราะห์ 

- อ  านวยความสะดวกในการ
เรียนของนักเรียน เพื่อการ
เรี ยน รู้  คิ ด วิ เค ร าะ ห์ ด้ ว ย
ตนเอง  

-ระบบการเรียน STEM เรียน
วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ ช า
คณิตศาสตร์ และวิชาศิลปะ
ร่วมกนั   

- สร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้
คน้ควา้มากกวา่ในโรงเรียน  
- เนน้การสอนแบบคิดวเิคราะห์ 
มากกวา่การจดจ า 

- ให้ความส าคัญในการมีส่วน
ร่ วม กั บ กิ จ ก รรม ต่ า งๆ ใน
โรงเรียน 

- ติดตามข่าวสารการศึกษา
สมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง และน า
องค์ความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ใน
การสอนนกัเรียน 

2. การบรรจุแนวการท าขอ้สอบ 
(O-NET) เขา้ไปในเวลาเรียน 

- สอดแทรกเน้ือหาข้อสอบ 
O-NET ในแต่ละรายวิชาให้
นกัเรียน 

- มีการน าตัวช้ีวดัมาดู พร้อมๆ 
กบัการติว O-NET  
- ช่วงก่อนหมดคาบสอน จะมี
การน าข้อสอบเก่า O-NET มา
แนะน าวธีิการดูขอ้สอบ 

- การจัด ติวข้อสอบ  O-NET 
ตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเรียน 

- ผู ้ บ ริ ห า ร  ค รู ก า ห น ด
ยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนในโรงเรียนร่วมกนั 

- จดัติว O-NET แบบผ่อนคลาย
ในช่วงแรกๆ และจัดติวแบบ
เขม้ในช่วงใกล้ๆ  สอบ O-NET  

3. ความเช่ียวชาญของครูผูส้อน   -  การน าเอาตวัช้ีวดัของ O-
NET มาปรับใชใ้นแต่ละวชิา
ท่ีครูสอน 

- การเอาใจใส่ในตวันกัเรียนทุก
คน 
- การแนะน าแนวขอ้สอบ  
O-NET ใหน้กัเรียน  

- สอนตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดแต่
ละรายวชิา 
- ถอดตวัช้ีวดัแนวขอ้สอบ  
O-NET ท่ีเขาก าหนดมาให้ เพ่ือ
เป็นแนวในการสอนนกัเรียน  

- การเอาใจใส่ในตวันกัเรียนทุก
คน 

-เปิ ด เว ที ใ ห้ ค รู ผู ้ ส อ น ไ ด้
สะท้อนความต้องการของตน
ในการท างาน 
- การท างานแบบช่วยเหลือกัน
ขา้มสายงาน 

4. ตวัผูเ้รียน - การรู้จดัแบ่งเวลาในการ
เรียน และติวขอ้สอบ  

- ส ร้างให้ มีความคุ้น เคยกับ
ขอ้สอบ O-NET 

- นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ มุมานะ
พยายามในการเรียน  

- ความทา้ทายของครูผูส้อนใน
การจัดการเรียนให้นัก เรียน
สามารถคิดวเิคราะห์ดว้ยตนเอง  

- ก ารส ร้ าง เว ที ก ารแ ข่ งขัน
ทางด้านวิชาการระหว่างกลุ่ม
สาระในโรงเรียน และโรงเรียน
ภายนอก  
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจยั การสังเคราะห์แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเลก็ท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 
(พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) ปรากฎขอ้คน้พบวา่  

โรงเรียนในหลายโรงท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานไดมี้การปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้เน้ือหา มาสู่การ
ปรับกระบวนการ เพื่อการพฒันาทักษะการคิดเป็นการสร้างคลงัของความรู้ในการจดัการเรียนรู้ เพราะโดยหลกัคิดทาง
นโยบายแลว้โรงเรียนไม่ไดเ้ป็นท่ีรวมของความรู้เพ่ือสอนเด็กแต่โรงเรียนเป็นท่ีแหล่งรวมวิธีการสอนเด็ก โดยการดึงผูมี้
ส่วนร่วมผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนของนกัเรียน โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดบัผลการทดสอบ
ของนักเรียนส่ิงจ าเป็น คือมีการปรับเปล่ียนในการเรียนรู้เพ่ือให้เขา้กบัสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา หน้าท่ีของครูจึงมี
ความส าคญัในการพฒันาตนเองเพ่ือเท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ จะเห็นไดว้า่ครูผูส้อนมีผลอยา่งยิง่ต่อการพฒันาทกัษะการ
คิดเป็นการสร้างคลงัของความรู้ในการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ฮารูณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ (2557) ท่ีช้ีวา่ ผูบ้ริหารควรมีนโยบายท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได้จริง ให้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ครู ควรไดรั้บการพฒันาในดา้นเทคนิคการสอน หลกัการวดัผลประเมินผล และควรไดรั้บการ
นิเทศการจดัการเรียนรู้ เพ่ือสามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการดา้นการคิดวเิคราะห์ จดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละสมรรถนะส าหรับนักเรียน ครูผูส้อนยคุใหม่ไดอ้อกแบบห้องเรียนให้กบัผูเ้รียนมากกว่าการนั่งเรียนหรือฟัง
ครูผูส้อนในห้องส่ีเหล่ียมเพียงอยา่งเดียว การสร้างการเรียนรู้ท่ีใหม่ๆ ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไดต้ดัสินใจดว้ย
ตวัเอง ถือเป็นหน่ึงแนวทางอนัส าคญัของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ครูผูส้อนแต่
ละคนจะมีความเช่ียวชาญในรายวชิาท่ีตนเองรับผิดชอบแตกต่างกนัไป ฉะนั้นหากสร้างความตระหนกัให้แก่ผูเ้รียนเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายในการบูรณาการแนวขอ้สอบกบัการจดัการเรียนในห้องเรียน ถือเป็นหน่ึงแนวทางในการขบัเคล่ือนการพฒันา
นักเรียนแต่ละคนในการท าขอ้สอบจริงท่ีตอ้งเผชิญในสนามสอบก็จะมีผลท าให้นักเรียนมีความง่ายในการท าขอ้สอบ 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของฮารูณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ (2557) โดยท าการศึกษาเร่ือง การน าผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 
โดยไดท่ี้ช้ีวา่ครูควรสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี พร้อมทั้งควรมีการน าขอ้สอบไอเน็ตมาออกขอ้สอบในการสอบปลายภาค 
เพื่อใหน้กัเรียนมีการคุน้เคยในการท าขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐานในการจดัเรียนการสอบ  

ส าหรับการจดัคอร์สติวถือเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถให้นกัเรียนไดเ้ห็นแนวทางในการท าขอ้สอบ เพราะการตวั
เป็นเทคนิควธีิอยา่งหน่ึงท่ีสามารถร้นเวลาในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาขอ้สอบไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ทั้งน้ีการติวก็ไม่ควรท่ี
จะไปเนน้เน้ือหามากนกั เพราะอาจจะเกิดความเครียดแก่นกัเรียนได ้เพราะการเปิดคอร์สติวส าหรับนกัเรียนถือเป็นแนวทาง
หน่ึงในการสร้างความเขา้ใจในรายละเอียดของเน้ือหาดว้ยการร้นระยะเวลาในการเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขา้ใจ
เน้ือหาการสอบในระยะเวลาอนัสั้น ไดเ้ป็นอย่างดี ทั้ งน้ีการติวก็ไม่ควรใชร้ะยะเวลายาวนานมากนักเพราะอาจจะท าให้
นกัเรียนรู้สึกเบ่ือ ฉะนั้นการติวควรเป็นไปในรูปแบบของการผ่อนคลาย ไม่ท าให้นักเรียนเครียด และท่ีส าคญัอีกช่วงเวลา
หน่ึงนอกจากจะมีวทิยากรใหติ้วแลว้ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ก็เป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าใหเ้พ่ือนนกัเรียนเขา้ใจในเน้ือหาการสอบได้
เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั ไมซาเร๊าะ  ขุนรักษ ์และคณะ (2558) ท่ีช้ีวา่ การจดัตารางกิจวตัรประจ าวนัของผูเ้รียนดว้ยการจดั
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการอิสลามในห้องเรียนระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกระบวนการ การตรับิยะฮฺ โดยการสร้างบรรยากาศ
ความเป็นอิสลามในโรงเรียน ผา่นการมีกิจกรรมหะละเกาะฮฺ  (กลุ่มศึกษาอิสลาม)  เดาเราะฮฺ  (การอบรมสมัมนา) เรียะหฺละฮฺ 
(การทัศนศึกษา) มุค็อยยมั (การท าค่าย) ศิยาม (การถือศีลอด) การกิยามุลลยัลฺ  (การละหมาดในยามค ่าคืน) และการมุ่งสู่
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ความพึงพระทัยของอลัลอฮฺ โดยการใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายควบคู่ไปกบัการขอดุอาอฺ (ขอพร
ต่ออลัลอฮฺ ) และการตะวกักลัอะลลัลอฮฺ (การมอบหมายต่ออลัลอฮฺ)  มีผลท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ทั้งน้ีหากมี
การบูรณาการดว้ยกิจกรรมดงักล่าวดว้ยกบัการจดัติวอาจท าใหน้กัเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 

1. จากการศึกษาพบว่า ครูผูส้อนมีการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองนักเรียน โดยยงัมีขอ้จ ากดัในการส่งต่อ 
“การดูแลนกัเรียน”จากโรงเรียนสู่ครอบครัวท่ีบา้น ฉะนั้นส่ิงส าคญัคือ ผูป้กครองตอ้งสนบัสนุนและรับช่วงต่อเม่ือลูกหลาน
ของตนกลบัสู่บา้น ถามไถ่เร่ืองการเรียน การบา้น มีอะไรท่ีตอ้งปรับปรุง หรือให้พอ่แม่ช่วย ให้ความส าคญักบัการเรียนของ
ลูกอีกทางหน่ึง 

2. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐาน และไดรั้บการพฒันา
ตนเอง ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ตามศักยภาพท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงถือว่า ผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด ดงันั้นกระบวนการจดัการศึกษา ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการพฒันาตนเองตามธรรมชาติ
และเตม็ศกัยภาพเท่าท่ีท าไดใ้หม้ากท่ีสุด  

3. จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหาร ครู ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งยงัไม่ค่อยให้ความส าคญัต่อการสร้างบรรยากาศแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนมากนกั ฉะนั้นควรคิดหาวธีิ สร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือให้นกัเรียนรักและสนุกกบัการ
เรียนรู้ การอ่าน สนุกกับงานวิชาการ สนุกกับเวที การแข่งขนักิจกรรมตอบปัญหาต่างๆ สร้างบรรยากาศเชิงกิจกรรมท่ี
กระตุน้ใหน้กัเรียนอยากท่ีจะศึกษาเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศดา้นต่างๆ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัและ แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) 
ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) ซ่ึงยงัมีขอ้จ ากดัในการมองในมิติของการถอดบทเรียนของโรงเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานท่ีควรจะเป็นตน้แบบให้กบัโรงเรียนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ทั้งน้ีหากมีการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาวิจยัถอดบทเรียนทั้งในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพ่ือให้
เห็นถึงความแตกต่างในหลากหลายมิติ พร้อมทั้งโรงเรียนอ่ืนๆ น่าจะน าผลการศึกษาไปใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

 
กติติกรรมประกาศ 

คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีไดใ้ห้ทุนสนับสนุนการวิจยั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคร้ังน้ี และขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการด าเนินการวจิยัภาคสนามของ
ทั้ง 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนดาราวทิย ์โรงเรียนอิสลามวทิยา โรงเรียนมาอาฮดัดารุสสลาม และ โรง
เรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ มา ณ โอกาสน้ี คุณูปการทั้ งหมดคณะผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อเกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
การศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตสื้บไป  

 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 235 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

เอกสารอ้างองิ 
ไมซาเร๊าะ  ขุนรักษ ์และคณะ. (2558). วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา  

(I-NET) ผ่านวิธีการตัรบิยะฮฺ:  กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา. รายงานวิจยั. สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  : กรุงเทพมหานคร. 

รุ่ง แกว้แดง. (2546). โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ. : ส านกัพิมพว์ฒันาพานิชจ ากดั. 
สถานีวิทย ุม.อ.ปัตตานี. (2558). รายช่ือโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 ภาคใต้ทีเ่ข้ารับพระราชทานรางวลั ประจ าปี 2558 จากสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เพ่ือเข้า
 รับพระราชทานรางวัล ประจ าปี 2558 (ออนไลน์). สืบคน้จาก http://psu10725.com/2558/?p=3352 เม่ือวนัท่ี 24 
 ธนัวาคม 2559.  
สุรชัย ไวยวรรณจิตร. (2552). การศึกษาสาเหตุที่ท าให้คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต ่า: กรณีศึกษา

โรงเรียนสุขสวสัดิ์วทิยา. รายงานวจิยั. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  : กรุงเทพมหานคร. 
สุรชยั ไวยวรรณจิตร และคณะ. (2557). การน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-NET) ระดบัช้ัน มธัยมปีที ่3 และปี

ที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้. รายงานวจิยั. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  : กรุงเทพมหานคร. 

ส านักงานบูรณาการการศึกษา จังหวดัชายแดนใต้. (2554). ใส่ใจ เข้าใจ สถานการณ์การศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ . 
 บทสรุปงานวิจัยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพฒันาการศึกษาจังหวดั ชายแดนภาคใตร้ะหว่าง
 กระทรวงศึกษาธิการกบัสานกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). 
ส านักงานทดสอบทางการศึกษา.  (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559).  กรุงเทพมหานคร :

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
ฮารูณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ. (2557). การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตด้ิานอสิลามศึกษา (I-NET) ไปใช้

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา. รายงานวิจยั. สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  : กรุงเทพมหานคร. 

Davis, G.A.  and  Rimm, S.B.  (1994)  Education of Gifted  and Talented .  Boston: Allyn and  Bacon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://psu10725.com/2558/?p=3352%20เมื่อ


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 236 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ทศิทางในการพฒันาหลกัสูตรวทิยาการคอมพวิเตอร์ : การวจัิยเชิงส ารวจ 
Directions in Computer Science Curriculum Development : An Exploratory Research 
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บทคัดย่อ 
 

 ความต้องการบุคลากรด้านICTเป็นจ านวนมากท าให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาเก่ียวขอ้งข้ึนมากมาย แต่การพฒันาหลกัสูตรมกัเนน้ไปท่ีเน้ือหาวชิาการเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงไม่ตรงกบั
ขอ้มูลจากตลาดแรงงานท่ีเห็นวา่ยงัมีทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน งานวจิยัน้ีจึงจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาคุณสมบติัของ
บณัฑิตซ่ึงตลาดวชิาชีพตอ้งการในมุมมองของผูป้ระกอบการ หวัหนา้งาน และผูป้ฏิบติัการ และเพื่อหาทิศทางในการพฒันา
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ใช้การเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ เก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ทกัษะเชิงวิชาการ และทกัษะพ้ืนฐานทัว่ไปของบุคลากร ICT  ผลการวิจยัได้
ขอ้สรุปคือ 1) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งสามกลุ่มให้ความส าคญัของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั คุณลกัษณะท่ี
ไดค้ะแนนความส าคญัสูงไดแ้ก่ การเคารพสิทธ์ิของผูอ่ื้น การมีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการ
จดัการ วเิคราะห์และแกปั้ญหา 2) ผูป้ระกอบการและผูป้ฏิบติังานให้ความส าคญักบัทกัษะเชิงวชิาการเกือบทุกดา้นใกลเ้คียง
กนั แต่หัวหน้างานให้ความส าคญักบัทกัษะการพฒันาซอฟตแ์วร์มากกว่าดา้นอ่ืน 3) ทั้งสามกลุ่มเห็นตรงกนัวา่ทกัษะดา้น
มนุษยสมัพนัธ์และทกัษะการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นทกัษะพ้ืนฐานทัว่ไปท่ีมีความส าคญัมาก     
 
ค าส าคญั : หลกัสูตร, วทิยาการคอมพิวเตอร์,  คุณลกัษณะพึงประสงค,์ วจิยัเชิงส ารวจ, ไอซีที 
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ABSTRACT 
 

 Due to a great number of ICT professional needs, many educational institutes have been offering degrees in 
computer science and related fields. However, most curriculum development has focused on cutting-edge academic 
content only. This does not match the preliminary inquiries from the labor market revealing that there are other skills 
needed to work. This research aims to study the qualifications of graduates which the professional market requires from 
the perspective of entrepreneurs, supervisors and working staffs. The main purpose is to find directions to improve and 
develop computer science curricula to meet the labor market needs. It is a survey-based research. Data were collected by 
questionnaires and interviews on the subjects of the desirable characteristics,  academic skills and basic skills of ICT 
personnel. The results can be summarized as follows: 1) The three groups’ opinions were not significantly different from 
each other. The most desirable characteristics of ICT personnel are being respectful of the rights of others,  having  good 
attitude towards work, being eager to learn, having the ability to manage, analyze and solve problems. 2) Entrepreneurs 
and working staffs valued almost all aspects of academic skills at a similar level, but supervisors focused on software 
development skills more than others. 3) The three groups agree that human interaction skills and Thai-English 
communication skills are the most important basic skills. 
 
Keyword: Curriculum, Computer Science, Desirable characteristics, Survey research, ICT 
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บทน า 
เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 

Technology หรือ ICT) ท าให้มีความตอ้งการทรัพยากรบุคคลทางดา้น ICT เป็นอนัมาก สถาบนัการศึกษาหลายแห่งจึงได้
เปิดหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเก่ียวขอ้งข้ึนมากมาย แต่ละสถาบนัก็ได้พฒันาหลกัสูตรตามแนวทางและ
ปรัชญาของสถาบนัตนเอง  ท่ีผา่นมา การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรส่วนใหญ่ยดึแนวโครงสร้างหลกัสูตรตามขอ้แนะน า
สากลจากสมาคมคอมพิวเตอร์ ACM/IEEE  ซ่ึงจัดท าโดย Association for Computing Machinery (ACM) และ  IEEE 
Computer Society (S. Roach and M. Sahami) เป็นหลกั จากการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้จากศิษยเ์ก่าท่ีเป็นหัวหนา้งาน และ
บณัฑิตท่ีเพ่ิงจบการศึกษา พบวา่บณัฑิตยงัมีปัญหาทกัษะท่ีตอ้งใชใ้นการท างาน เช่นทกัษะการส่ือสารท่ีดี การน าเสนอ และ
ทกัษะการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเพ่ือการปฏิบติังานจริง อย่างไรก็ตามขอ้มูลดงักล่าวยงัมีจ านวนนอ้ย และยงัมิไดมี้การส ารวจ
ภาวะการท างานของบัณฑิตอย่างเป็นทางการ ซ่ึงหากได้ท าการส ารวจดังกล่าวแลว้  จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่าง
ระหวา่งภาวะการท างานของบณัฑิตซ่ึงเป็นผลผลิตของหลกัสูตรกบัความตอ้งการของตลาดวิชาชีพในประเทศไทย และ
ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาประกอบในการประเมินและปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรต่อไป  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนของหลกัสูตรทางดา้น
คอมพิวเตอร์ ส่วนของบุคลากรดา้น ICT และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร 
1. หลกัสูตรทางด้านคอมพวิเตอร์ 
        หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลาย
ทศวรรษมาแลว้ โดยหลกัสูตรแรกๆ เป็นหลกัสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ถูกจดัท าข้ึนในปี คศ. 1968 โดย
สมาคมคอมพิวเตอร์ ACM จากนั้น ในปี 2520 สมาคมคอมพิวเตอร์ในสังกดั IEEE  ไดใ้หก้ารรับรองหลกัสูตรเป็นคร้ังแรก 
ต่อมาในปี 2528 สมาคม AITP (The Association for Information Technology Professionals) ไดรั้บรองหลกัสูตรดา้นระบบ
สารสนเทศ (Information Systems – IS) และในปี 2540 สมาคม AIS (the Association for Information Systems) ไดร่้วมมือ
กบั ACM และ AITP จดัท าหลกัสูตรมาตรฐานส าหรับ IS จากนั้นจึงไดป้รับปรุงแตกยอ่ยเป็นหลายหลกัสูตร โดยยงัคงอิง
ตามหลกัสูตรท่ีรับรองนั้น (สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง, 2552)  สถานศึกษาในหลายประเทศทัว่โลก ลว้นใชม้าตรฐานหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์สากลต่างๆ ดงักล่าวมาน้ีเป็นตน้แบบ  
2. บุคลากรทางด้าน ICT 
        ส านักงานสถิติแห่งชาติไดส้ ารวจจ านวนบุคลากรดา้น ICT ในปี 2559 (กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 
2559) พบว่ามีทั้ งส้ิน 374,934 คน  โดยต าแหน่งงานส่วนใหญ่ของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์คือ Programmer / Software 
Developer    และสถานประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่มีความตอ้งการคุณวฒิุของบุคลากรดา้นซอฟตแ์วร์ใน
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ผลการส ารวจน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเร่ืองสภาพความตอ้งการและคุณลกัษณะของบุคลากร
ดา้นซอฟต์แวร์ในประเทศไทย (อารีย ์มยงัพงศ์, 2555) และงานวิจยัเร่ืองแนวโน้มความตอ้งการบัณฑิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (สาวิตรี พิพิธกุลม 2559)    นอกจากน้ี ผลส ารวจการผลิตบณัฑิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาการผลิตซอฟตแ์วร์และ
สารสนเทศในปี 2559 ของ DEPA พบวา่จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่มีแนวโนม้ลดลง และจ านวนบณัฑิตท่ีจบการศึกษามีเพียง
คร่ึงหน่ึงของจ านวนนักศึกษาท่ีรับเขา้ ซ่ึงยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดงานดา้น ICT ในด้านคุณสมบัติของ
บัณฑิต งานวิจัยของ (สาวิตรี พิพิธกุล, 2559) ได้ขอ้สรุปว่า กลุ่มผุใ้ชบ้ัณฑิตด้าน ICT ตอ้งการบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมมีความเสียสละและรับผิดชอบในหนา้ท่ี   มีความรู้พ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั สามารถใชภ้าษาองักฤษใน
ระดบัท่ีสามารถติดต่อส่ือสารได ้และมีความสามารถในการตดัสินใจปฏิภาณไหวพริบและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้อยา่งไร
ก็ตาม งานวจิยัน้ียงัพบวา่บณัฑิตยงัขาดคุณภาพตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  เช่น ขาดทกัษะในการวางแผน วเิคราะห์
งานและพฒันาระบบงานจริง  มีความสามารถในการตดัสินใจน้อยและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดล่้าชา้ มีทกัษะการ
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วเิคราะห์เชิงตวัเลขนอ้ย ท าให้ไม่สามารถประยกุตใ์ชง้านในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ได้
ถูกตอ้ง 
3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาหลกัสูตร 
        งานวจิยั (m., Aiken, A., & Zelenski, J. Sahami, 2010) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ในช่วงเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา หลกัสูตรทางดา้น
คอมพิวเตอร์ไม่ไดมี้การปรับให้ทนัต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอการออกแบบหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรีท่ีเรียกวา่ track-based model ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเนน้ใหส้ามารถเพ่ิมแขนงวชิาใหม่ๆ ภายใตส้าขาวชิาเอกและ
ให้สามารถเพ่ิมแขนงวิชาท่ีเป็นสหวิทยาการได ้โดยมีโครงสร้างประกอบด้วย กลุ่มวิชาหลกั (Core) กลุ่มวิชาเฉพาะทาง 
(Track) กลุ่มวชิาเลือก (Electives) และโครงงานปีสุดทา้ย (Senior Project)  ส่วนงานวจิยัของ (K., & Falkner, N.J. Falkner., 
2012) ไดช้ี้ให้เห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มีการพฒันาเน้ือหารายวิชาทางการ
ส่ือสารและการคิดเชิงวิพากษ ์(Critical Thinking) โดยเสนอวธีิการน ากิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารสอดแทรก
ไวใ้นหลกัสูตร นอกจากน้ี (C.B., & Simmons, L.L. Simmons, 2010) ยงัได้ท าวิจยัเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์นายจ้างดว้ย
ค าถามปลายเปิด 7 ขอ้ ท่ีเน้นถึงความตอ้งการบุคลากรมืออาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในอนาคต พบวา่ประเด็นท่ีเป็น
ปัญหาคือ นักศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขาดทักษะในการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการว่าจา้งบริษทัภายนอก 
(outsourcing) ให้ประสบความส าเร็จ ผลการวิจยัจากนายจา้งของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางในกลุ่มธุรกิจ Fortune500 
และจากสถาบนัท่ีไม่ไดห้วงัผลก าไร 20 บริษทั พบวา่ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
ให้มีการเน้นเพ่ิมเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะการเจรจาต่อรอง การบริหารเวลา ความแตกต่างทางวฒันธรรม การบริหารจดัการการ
วา่จา้งงาน และการประกนัคุณภาพสารสนเทศ นอกเหนือไปจากความช านาญทางความรู้พ้ืนฐานทางเทคนิค        
        สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ได้ท าวิจยัคน้หาความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะบัณฑิตด้าน ICT กับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน  (สุวมิล วงศสิ์งห์ทอง, 2553) เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงขบวนการผลิตบณัฑิต โดยช้ีใหเ้ห็นวา่แม้
ภาครัฐไดส้นบัสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเร่งผลิตบณัฑิตดา้น ICT ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา จนท าให้ปริมาณบณัฑิตดา้น 
ICT ในปัจจุบนัมีเพียงพอแลว้ แต่ยงัมีปัญหาในเชิงคุณภาพ  การวจิยัน้ีจึงเนน้คุณภาพของบณัฑิตท่ีตลาดวิชาชีพตอ้งการเป็น
ส าคญั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ เกณฑก์ารคดัเลือก หลกัสูตร อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ อาจารย์
ผูส้อนและการพฒันาคุณภาพ ผลการวิจยัสรุปไดว้่าผูป้ระกอบการตอ้งการให้บัณฑิตดา้น ICT เพ่ิมความสามารถในการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ทกัษะในดา้นการส่ือสาร 
ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพของบณัฑิต นอกจากน้ีในส่วนของผูส้อนก็ควรไดรั้บการพฒันาความรู้
ความสามารถ และไดรั้บการประเมินความรู้เชิงวชิาชีพอยา่งเป็นระบบอีกดว้ย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
งานวิจยัน้ีจะเป็นการศึกษาวิจยัทั้ งในเชิงปริมาณ (Quantitative method) และการวิจยัในเชิงคุณภาพ (Qualitative 

method)  และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อให้ได้ขอ้สรุปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีการศึกษา
ขอ้มูลและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลและทิศทางการพฒันาหลกัสูตรทางดา้น ICT 
ขอ้มูลและความตอ้งการบุคลากรทางดา้น ICT ของประเทศไทยในปัจจุบนั และงานวจิยัท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีถูกวจิยัในช่วงสิบปี
ท่ีผา่นมาของทั้งในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือใหท้ราบถึงความเป็นมาและสร้างความเขา้ใจในท่ีมาของหลกัสูตร  ICT ท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงจะถูกน ามาใชต้่อยอดในอนาคต  
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1. ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง  
  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบั ICT ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล โดยคดัเลือกสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตซอฟตแ์วร์ 50 แห่ง สถานประกอบการท่ีใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอีก 50 แห่ง และ 2) บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  ตั้ งแต่ ปี  2529 ทั้ งภาคปกติและภาคพิ เศษ เป็นจ านวนอย่าง
นอ้ย 200 คน หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดน้ีมาแยกตามต าแหน่งงาน คือ ผูป้ระกอบการ หวัหนา้
งานและผูป้ฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัต่อไป 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 งานวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือ 2  แบบคือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนแบ่งขอ้ค าถาม
ออกไดเ้ป็น 4 ตอน คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คุณลกัษณะพึงประสงคท์ัว่ไปของบุคลากร  (ดา้นคุณลกัษณะ
ทัว่ไป  ดา้นจิตส านึก ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความสามารถอ่ืน ๆ และดา้นกายภาพ) คุณลกัษณะดา้นความรู้/ทกัษะเชิงวชิาการท่ี
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ ทักษะพ้ืนฐานทั่วไปท่ีบุคลากรด้าน ICT ควรมี ซ่ึงค าถามส่วนใหญ่ให้ผูต้อบประเมิน
ความส าคญั โดยตวัเลือกแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญันอ้ย และส าคญั
นอ้ยท่ีสุด  
 นอกจากน้ี คณะผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์เพ่ือเก็บขอ้มูลโดยตรงจากหวัหนา้งานและผูป้ระกอบการดา้น ICT โดยเนน้
ค าถามปลายเปิด ซ่ึงผูต้อบสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมได้อย่างเต็มท่ี โดยสอบถามเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการท างานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากภาควิชาฯ ท่ีปฏิบัติงานอยู่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของ
ผูป้ฏิบติังานทัว่ไป ทกัษะและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าคญัและจ าเป็นในการปฏิบติังานจริง เป็นตน้ 
3. การทดสอบเคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชาญ 
  แบบสอบถามท่ีไดอ้อกแบบไวถู้กน าไปทดสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น ICT จ านวน 3 คน ดว้ยการวดัค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Items-Objective Congruence: IOC) ของขอ้ค าถามทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั และตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ค าถามเพื่อน ามาปรับปรุง โดยท าการทดสอบ
จ านวน 2 รอบ ผลการทดสอบในรอบแรกคณะผูว้จิยัไดน้ าขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต  ่ากวา่ 0.5 มาปรับปรุงและใหผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง
สามคนท าการประเมินใหม่ในรอบท่ีสอง ถา้ขอ้ใดยงัไดค้ะแนนต ่ากวา่ 0.5 จะตดัขอ้ค าถามนั้นท้ิงไป จากนั้น คณะผูว้ิจยัน า
แบบสอบถามท่ีผา่นขั้นตอนการทดสอบดว้ยค่า  IOC ไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30  คน และผล
การทดลองถูกน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach’s 
Coefficient Alpha ซ่ึงผลลพัธ์ของค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของแบบสอบถามทุกตอนท่ีไดมี้คา่มากกวา่หรือเท่ากบั  0.7  ซ่ึงถือวา่
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้นการท าวจิยัต่อไปได ้ 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
        การเก็บรวมรวมขอ้มูลและการกระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งท าผ่าน 3 ช่องทาง คือ ส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย ์การน าแบบสอบถามมาสร้างด้วย Google Form แลว้แชร์ไปทางอีเมลของกลุ่มตวัอย่าง หรือในส่ือสังคม
ออนไลน์ นอกจากน้ีแบบสอบถามยงัถูกกระจายงานในงานพบปะผูป้ระกอบการท่ีมารับนกัศึกษาเขา้ท างานท่ีภาควชิาฯ และ
ในงานแสดงผลงานประจ าปีของนักศึกษาปีท่ี 4 ท่ีภาควิชาฯ จดัข้ึน ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะถูกรวบรวม สรุป
และบนัทึกลงไฟล ์เพ่ือใชใ้นขั้นตอนการวเิคราะห์ต่อไป  
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล  
        เม่ือรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากทุกช่องทางแลว้ คณะผูว้ิจยัน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม 
PSPP ซ่ึงเป็นโปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถดาวน์โหลดมาใชโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย โดยค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard 
Deviation)  การท า t-test และ One-way ANOVA หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพจะใช้
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นหลกั โดยแบ่งการเวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนตามมุมมองของผูป้ระกอบการ 
หวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังานเพื่อเปรียบเทียบผล 
 

ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 
ผลการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เบ้ืองต้นจากจ านวนแบบสอบถามทั้ งส้ิน  255 ชุด ซ่ึงได้มาจาก

แบบสอบถามท่ีกระจายไปตามช่องทางต่างๆ และแบบสอบถามท่ีไดม้าจากการสมัภาษณ์ คณะผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอผลวจิยั
ออกเป็น ดงัน้ี 
1. ลกัษณะภูมหิลงัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        ในจ านวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 255 ชุด มีผูต้อบค าถามจ านวน 254 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 143 คน (ร้อยละ 
56.3) เพศหญิง จ านวน 111 คน (ร้อยละ 43.7) ในดา้นการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบในระดบัปริญญาตรีมีทั้งส้ิน 228 
คน  และจบสาขาทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 83.8 จบปริญญาโท มีจ านวนทั้งส้ิน 84 คน 
โดยจบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งร้อยละ 63.1 ส่วนผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยู่มีจ  านวนทั้ งส้ิน 55 คน มีทั้ ง
ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในดา้นการท างาน ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ท างานในระดบัปฏิบติัการ
ถึงร้อยละ 69.1 ระดบัหัวหนา้งาน ร้อยละ 22.2 และเจา้ของกิจการร้อยละ 8.7  โดยส่วนใหญ่ท างานทางดา้น ICT ถึงร้อยละ 
88.8 และส่วนใหญ่ท างานดา้น ICT มาแลว้ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป นอกจากน้ียงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีท่ีท างานอยูใ่นเขต
กรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.6   
2. ผลการประเมนิคุณลกัษณะพงึประสงค์ของบุคลากร ICT 

การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรด้าน  ICT ท่ี เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ผู ้ตอบ
แบบสอบถามตอ้งประเมินคุณลกัษณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะท่ีส าคญัทัว่ไป  ดา้นจิตส านึก ดา้นบุคลิกภาพ ดา้น
ความสามารถ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้วยการให้ล าดับความส าคญัของหัวขอ้ย่อยในแต่ละดา้นตั้งแต่ระดบั 1-5 
(ส าคัญน้อย-ส าคัญมาก)  ผลการประเมินแยกตามกลุ่มของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งงานท่ีต่างกันคือ กลุ่ม
ผูป้ระกอบการ กลุ่มหวัหนา้งานและกลุ่มผูป้ฏิบติังาน พบวา่ 

2.1 ด้านคุณลกัษณะทัว่ไป ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสามกลุ่มมีความเห็นคลา้ยกนัวา่ “การเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนและการ
อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมคีวามสุข” มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ “กล้าท า กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถกูต้องดงีามและเป็น
ธรรม” และเห็นวา่ “การธ ารงไว้ซ่ึงวฒันธรรมอันดีงานขององค์กร” มีความ ส าคญัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

2.2 ด้านจติส านึก ผูต้อบทั้งสามกลุ่มเห็นตรงกนัวา่การ “มทัีศนคติท่ีดต่ีอการท างาน” เป็นจิตส านึกท่ีส าคญัท่ีสุด ส่วน
การ “มจิีตส านึกในการดูแลส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลงังาน” เป็นจิตส านึกท่ีมีความส าคญันอ้ยท่ีสุด ส าหรับจิตส านึกใน
ดา้นอ่ืน ๆ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสามกลุ่มมีการใหค้วามส าคญัต่างกนัเลก็ นอ้ย เช่น ผูป้ระกอบการและผูป้ฏิบติังานเห็นวา่
การ “มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ” ส าคญักวา่การ ”มคีวามซ่ือสัตย์ และเป็นธรรม” แตห่วัหนา้งานกลบัเห็นในทางตรงกนัขา้ม 

2.3 ด้านบุคลกิภาพ ในส่วนน้ีผูต้อบแบบทั้งสามกลุ่มใหค้วามเห็นไปในทางเดียวกนัเกือบทุกล าดบัคือ การ “มีความใฝ่
รู้ ติดตาม และเท่าทันต่อการเปลีย่นแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง” เป็นบุคลิกภาพท่ีส าคญัท่ีสุด จะแตกต่างกนัก็แค่
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ล าดบัสุดทา้ยท่ี ผูป้ระกอบการและผูป้ฏิบติังานเห็นตรงกนัวา่ การ “มคีวามเป็นผู้  น า” ส าคญันอ้ยท่ีสุด ในขณะท่ีหวัหนา้งาน 
เห็นวา่การ “มคีวามมัน่ใจในตนเอง” ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

2.4 ด้านความสามารถ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสามกลุ่มเห็นไปในทิศทางเดียวกนัเกือบทุกล าดบั โดยเห็นวา่การ                 
“มคีวามสามารถในการจัดการ วิเคราะห์และแก้ปัญหา” เป็นความสามารถท่ีส าคญัท่ีสุด และใหล้ าดบัความส าคญักบัการ            
“มคีวามสามารถในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยทัีนสมยั” นอ้ยท่ีสุด ส่วนล าดบัอ่ืนๆ จะมีต่างกนับา้งเลก็นอ้ย  

2.5 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญจากมากไปน้อยตรงกัน คือ “คล่องแคล่ว 
กระฉับกระเฉง” “สะอาดเรียบร้อย” และ “แขง็แรงสมบูรณ์” ตามล าดบั 
อภิปรายผลทางด้านคุณลกัษณะพงึประสงค์ของบุคลากรด้าน ICT 

ในดา้นคุณลกัษณะส าคญัทัว่ไปซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประพฤติปฏิบติัตนในฐานะเป็นผูอ้ยูใ่นสงัคม 
ผลการส ารวจช้ีใหเ้ห็นวา่การเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ความกลา้คิดและกลา้ท าในส่ิง
ท่ีถูกตอ้งดีงามและเป็นธรรมเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีท าใหส้ังคมอยูอ่ยา่งผาสุก ดงันั้นจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีบุคลากรดา้น ICT 
ควรไดรั้บการอบรม ตระหนกัถึงและให้ความส าคญั เพ่ือให้ผูท่ี้จบการศึกษาออกไปสามารถรับใชส้ังคมจะช่วยสร้างสรรค์
ในการอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก ส่วนในดา้นจิตส านึกทุกขอ้ลว้นมีความส าคญั แต่ผลการส ารวจพบวา่การมีทศันคติท่ีดีต่อการ
ท างานเป็นจิตส านึกท่ีส าคญัต่อการท างานในทุกสายอาชีพ  และการมีความกระตือรือร้น ขยนั มุ่งมัน่ เป็นจิตส านึกท่ีจ าเป็น
ต่อบุคลากร ICT เพราะตอ้งท างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และเน่ืองดว้ยบุคลากรดา้น ICT เป็นผู ้
ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความลบัท่ีมีความส าคญัต่อองค์กร การมีจรรยาบรรณจึงเป็นจิตส านึกท่ีส าคญั สถาบนัการศึกษาจึง
ควรปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีจิตส านึกในส่ิงเหล่าน้ี ในดา้นบุคลิกภาพ บุคลิกภาพท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือ ความใฝ่รู้ 
ติดตามและรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เป็นบุคลิกภาพท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของ
บุคลากรดา้น ICT เพราะบุคคลากรในสายอาชีพดา้นน้ีตอ้งท างานกบัส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การติดตามและรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อความส าเร็จ ในด้าน
ความสามารถของบุคลากร ICT ผลการส ารวจแสดงให้เห็นวา่ลกัษณะการท างานในสายอาชีพ ICT ผูป้ฏิบติัตอ้งมีทกัษะใน
การวิเคราะห์แก้ปัญหา บูรณาการความรู้มาใช้ในการท างาน แก้ไขปัญหาได้  โดยในการท างานมักจะท างานเป็นทีม  
บุคลากร ICT ยอ่มตอ้งมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพ่ือวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาได ้ สถาบนัการศึกษาจึงควร
ส่งเสริมการปฏิบติัให้นิสิตนกัศึกษาฝึกการวเิคราะห์และแกปั้ญหาท่ีตอ้งมีการใชค้วามรู้หลากหลายดา้นร่วมกนั และส่งเสริม
ให้มีการท างานเป็นทีม และในด้านกายภาพซ่ึงเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ประการสุดท้าย พบว่า ความคล่องแคล่ว 
กระฉับกระเฉง ถูกให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณากบัลกัษณะงานทาง ICT ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
ผูป้ฏิบัติงานซ่ึงตอ้งปฏิบัติงานกบัส่ิงท่ีตอ้งการความคล่องตวัและความรวดเร็วเป็นส าคญั  เช่นเดียว กับท่ีตอ้งเป็นคนท่ี
สะอาดเรียบร้อยและแข็งแรงสมบูรณ์  ขอ้มูลจากผลการส ารวจน้ีก็สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับสถาบนัการศึกษาเพ่ือน าไป
อบรมส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตนกัศึกษามีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เพราะเม่ือจบการศึกษาตามหลกัสูตรแลว้ 
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถของบณัฑิตแลว้ บุคลิกท่าทางท่ีเหมาะสมก็อาจมีส่วนช่วยใหบ้ณัฑิตไดรั้บการยอมรับใน
ตลาดงาน ICT ไดม้ากข้ึน 
3. ผลการประเมนิคุณลกัษณะด้านความรู้และทกัษะเชิงวชิาการของบุคลากร ICT 
        ในส่วนของค าถามท่ีเก่ียวกบัการประเมินคุณลกัษณะดา้นความรู้และทกัษะเชิงวิชาการของบุคลากรดา้น ICT ท่ี
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน มีการสอบถามคุณลกัษณะความรู้และทกัษะเชิงวชิาการ 17 ดา้น ตามการจ าแนกองคค์วามรู้ 
ของ ACM (L. Marshall, 2012) (S. Roach and M. Sahami, 2015) (Hawthorne, 2013) ได้แก่ Algorithms and Complexity 
(AL), Architecture and Organization (AR), Discrete Structures (DS), Graphics and Visualization (GV), Human-Computer 
Interaction (HCI) , Information Assurance and Security ( IA) , Information Management ( IM) , Intelligent Systems ( IS) , 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  243 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

Networking and Communication (NC), Operating Systems (OS), Platform-based Development (PBD), Practicum (PC), 
Parallel and Distributed Computing (PD) , Programming Languages (PL), Software Development Fundamentals (SDF) , 
Software Engineering (SE) และ Social Issues and Professional Practice (SP) โดยในแต่ละด้านจะให้ผู ้ตอบประเมิน
ความส าคญัของเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหลกัสูตรปัจจุบนัของสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  ซ่ึงถูกกระจายอยูใ่นทั้ง 17 ดา้น
นั้น ผลการประเมินเป็นดงัภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที ่ 1 กราฟเปรียบเทียบการประเมินความรู้และทกัษะเชิงวชิาการของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามต าแหน่งงาน 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดว้่า ทั้ งสามกลุ่มต าแหน่งงานมีแนวโน้มให้ความส าคญัในแต่ละทกัษะไปในทางเดียวกนั  
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผลประเมินของผูป้ระกอบการและหวัหนา้งานมีความคลา้ยกนัอยา่งมาก ทั้งสองกลุ่ม
ให้ความส าคญักบัความสามารถวิเคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้(SE001) ความเขา้ใจใน
การมองปัญหา ความซับซ้อนของปัญหา และหาวิธีการแทนปัญหาลงในคอมพิวเตอร์ (DS101) มากท่ีสุด  รองลงมาคือ
คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ (SDF001) และจรรยาบรรณทางวชิาชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กับระบบงานคอมพิวเตอร์ (SP001)  ในขณะท่ีให้ความส าคัญกับองค์ความรู้เก่ียวกับด้านกราฟิก (GV101) และ
ปัญญาประดิษฐ์ (IS1001) น้อย  และเม่ือพิจารณาผลประเมินของกลุ่มผูป้ฏิบัติการ กลุ่มน้ีให้ความส าคญัในล าดบัแรกๆ 
แตกต่างจากผูป้ระกอบการและหวัหนา้งานเลก็นอ้ย โดยใหค้วามส าคญักบัความเขา้ใจในการมองปัญหา ความซบัซอ้นของ
ปัญหา และหาวธีิการแทนปัญหาลงในคอมพิวเตอร์ (DS101) และการน าความรู้ในวิชาต่าง ๆ มาประยกุตเ์พ่ือพฒันาระบบ
คอมพิวเตอร์จริงได ้(PC001) มากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง   ส่วนล าดบัรองๆ ลงมาเหมือนกบัสองกลุ่มแรก 
อภิปรายผลการประเมนิด้านความรู้ทกัษะเชิงวชิาการ 

เม่ือเปรียบเทียบการประเมินความส าคญัของทกัษะเชิงวิชาการจ านวน 48 รายการขา้งตน้ ระหวา่งบุคคลทั้งสาม
กลุ่ม ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีรายการใดท่ีให้ความส าคัญของทักษะเชิงวิชาการแตกต่างกัน และเม่ือ
เปรียบเทียบการให้ความส าคญัของทักษะเชิงวิชาการ ระหว่างหัวหน้างาน และผูป้ฏิบัติงาน พบว่ามี ทักษะเชิงวิชาการ
ทั้งหมด 7 รายการ ท่ีการให้ความส าคญัของทกัษะเชิงวิชาการแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ IS001, SP001, 
GV104, GV106, PBD101, NC101, TU008 โดยท่ีผูป้ฏิบัติการให้ความส าคัญกับทักษะเชิงวิชาการ 7 รายการน้ีสูงกว่า
หัวหน้างาน ส่วนการให้ความส าคญัของทักษะเชิงวิชาการของผูป้ระกอบการกบัหัวหน้างานมีจ านวน 20 รายการ ท่ีให้
ความส าคญัแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั แสดงให้เห็นถึงแนวคิดหรือมุมมองของกลุ่มบุคคลทั้ ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั และ
สามารถตั้งเป็นขอ้สังเกตท่ีชัดเจนได้เน่ืองจากกลุ่มผูป้ฏิบัติการให้ความส าคญัทักษะเชิงวิชาการไม่แตกต่างกันกับกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏิบติังานมีแนวคิดถึงความส าคญัของทกัษะเชิงวชิาการสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการ ซ่ึง
เป็นมุมมองของความตอ้งการของตลาดงาน ICT แต่แนวคิดของหัวหนา้งานท่ีให้ความส าคญัทกัษะเชิงวชิาการแตกต่างจาก
ผูป้ฏิบติัการและผูป้ระกอบการ อาจเป็นเพราะลกัษณะงานของหัวหนา้งานท่ีตอ้งควบคุมการท างานของทีมงาน ICT ท าให้
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มุมมองของทกัษะเชิงวิชาการลดความส าคญัลง และเน้นไปให้ความส าคญักบัทกัษะทางการพฒันาซอฟต์แวร์ (Software 
Development) เพราะโดยหนา้ท่ีของหัวหนา้งานท่ีตอ้งควบคุม ดูแลการพฒันาซอฟตแ์วร์ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุดและไดซ้อฟตแ์วร์ท่ีมีขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุดอีกดว้ย 
4. ผลการประเมนิคุณลกัษณะทกัษะพื้นฐานทัว่ไปของบุคลากร ICT 
       ในการประเมินคุณลกัษณะพ้ืนฐานทัว่ไปของบุคลากรดา้น ICT ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน จะมีการใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามประเมินความส าคญัของทกัษะพ้ืนฐานทัว่ไป 11 ดา้น แต่ละดา้นไดม้าจากวชิาพ้ืนฐานทัว่ไปของมหาวทิยาลยั
ท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดใ้นหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ฉบบัปัจจุบนั 
         

 
 

ภาพที ่ 2 กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินความส าคญัทกัษะพ้ืนฐานทัว่ไปของผูต้อบแยกตามต าแหน่งงาน 

จากภาพท่ี 2 ผลการประเมินของทั้งสามกลุ่มต าแหน่งงานมีแนวโนม้ใหค้วามส าคญัในเน้ือหาทกัษะพ้ืนฐานทัว่ไป
ในทิศทางเดียวกนั และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละองคค์วามรู้ พบวา่ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัทกัษะพ้ืนฐาน
ทั่วไป 3  ประการแรกได้แก่ ทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสามารถจับใจความส าคัญ   ถ่ายทอด
ความคิดด้วยการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม (TU005) ทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษ และ
สามารถบูรณาการทกัษะทั้งส่ีดา้นในการส่ือสารในชีวิตจริงได ้(TU006) และการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเขา้ใจตนเอง
และบุคคลอ่ืน รับฟังความคิดเห็น และสามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมท่ีมีความแตกต่าง (TU007)  แต่ใหค้วามส าคญักบัความรู้
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ อาทิ ตรรกศาสตร์ (logical rules) ตวับ่งปริมาณ (quantifiers) การอา้งเหตุผล (arguments)  อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์ (mathematical induction) โครงสร้างระบบจ านวนจริง (Structure of Real Numbers)  (TU004) อยู่ใน
ความส าคญัต ่าท่ีสุด 
        ส่วนผลการประเมินของหัวหน้างานในสามอนัดบัแรกเหมือนของผูป้ระกอบการแต่สลบัล าดบัเล็กนอ้ย  โดยให้
ความส าคญักบัทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์ (TU007)  และทกัษะการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (TU005 และ TU006)  
ตามล าดบั ส่วนทกัษะพ้ืนฐานทางความรู้ความเขา้ใจในหลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ เขา้ใจเร่ืองอุปสงค ์อุปทาน พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค ตน้ทุนสินคา้ และการแข่งขนัในตลาด (TU008) ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย ส่วนกลุ่มผูป้ฏิบติัการให้
ความส าคญักบัพ้ืนฐานทกัษะทัว่ไปสามล าดบัแรกเหมือนกบักลุ่มหัวหนา้งาน แต่ใหค้วามส าคญักบัทกัษะพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
อาทิ การผลิต การตลาด การเงินและบญัชี การใชร้ะบบสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(TU009) เป็นอนัดบั
สุดทา้ย 
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อภิปรายผลการประเมนิด้านความรู้ทกัษะพื้นฐานทัว่ไป 
เม่ือพิจารณาการให้ความส าคญัท่ีมีต่อทกัษะพ้ืนฐานทัว่ไปแยกกลุ่มตามต าแหน่งงานแลว้ พบวา่มีทกัษะพ้ืนฐาน

ทัว่ไปอยู ่3 รายการท่ีทั้งสามกลุ่มให้ความส าคญัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การมีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะท่ีเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย   การมีความรู้ความเขา้ใจในด้าน
วิทยาศาสตร์และดา้นสังคมศาสตร์ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และเขา้ใจปัญหาสังคม  และ การมีความรู้ความเขา้ใจในหลกั
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น  โดยท่ีกลุ่มหัวหน้างานให้ความส าคัญกับเน้ือหาทักษะพ้ืนฐานทั้ ง 3 รายการน้อยกว่ากลุ่ม
ผูป้ระกอบการใน 2 รายการแรก  และน้อยกว่ากลุ่มผูป้ฏิบติัการในรายการหลงั   สาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะ 3 
รายการน้ีเป็นทกัษะพ้ืนฐานทัว่ไปท่ีกวา้งมาก เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตในสังคม จึงอาจเก่ียวขอ้งกบัการน ามาใชใ้นการ
ท างานน้อยกว่ารายการอ่ืน นอกจากน้ีขอ้สังเกตท่ีพบไดช้ดัเจนอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ ผูป้ระกอบการและกลุ่มผูป้ฏิบติัการให้
คะแนนความส าคญักบัเน้ือหาทกัษะพ้ืนฐานทัว่ไปไม่แตกต่างกนั แสดงถึงความสอดคลอ้งจากมุมมองระหวา่งความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานกบับณัฑิตผูป้ฏิบติังาน  
 

สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง “ทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ : การวจิยัเชิงส ารวจ” มีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อ

ส ารวจและศึกษาคุณสมบติัของบณัฑิตดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตลาดวชิาชีพตอ้งการ  เพ่ือน าไปสู่
ทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละทางออนไลน์ ไดแ้บบสอบถามกลบัมาจ านวนทั้งส้ิน 295 ราย และเม่ือคดัเลือกท่ีใชไ้ดแ้ลว้
จะเหลือ 255 ราย  นอกจากน้ี ยงัมีการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริหารของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากหน่วยงานของรัฐ รวมจ านวนทั้งส้ิน 12 ท่าน ส่วนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติในเร่ืองการหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยมีผลสรุป ดงัน้ี 
1. ลกัษณะและภูมหิลงัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 255 คน ส่วนใหญ่เป็นทั้งเพศชายและหญิง โดยเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงเล็กนอ้ย และ
ทุกคนมีการศึกษาอยา่งนอ้ยระดบัชั้นปริญญาตรีในสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง บางส่วนจบปริญญาโท
ในสาขาเดิมหรือในสายบริหาร บางส่วนก็ก าลงัศึกษาต่อแต่มีจ านวนนอ้ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดท างานอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ 
10 ปีข้ึนไป ท างานอยูใ่นระดบัปฏิบติังาน หวัหนา้งาน และเป็นผูป้ระกอบการ ในจ านวนท่ีลดลงตามล าดบั 
2. คุณลกัษณะพงึประสงค์ของบุคลากรด้าน ICT 
        จากผลการส ารวจคุณลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรด้าน ICT ทั้ ง 5 ด้าน เม่ือพิจารณาจากการประเมิน
ความส าคญัของทุกกลุ่มจะเห็นไดว้า่ บุคคลท่ีจะเป็นท่ีตอ้งการในตลาดแรงงานทาง ICT ควรท่ีจะมีการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข  ควรมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน  มีความไฝ่รู้ ติดตามและเท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ีอง  ตอ้งมีความสามารถในการจัดการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  และเป็นผูท่ี้มี
บุคลิกภาพคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง  ผลการส ารวจทางดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 5 ดา้นน้ี อาจจะเป็นดชันีขอ้มูล
ส าคญัของผูท่ี้จะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพทางดา้น ICT หรือ เป็นขอ้มูลให้กบัสถาบนัการศึกษาเพ่ือใชใ้น
การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาให้มีการพฒันาตนเองไปในทิศทางท่ีเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อนัเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดงานทาง ICT ต่อไป 
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3. ด้านความรู้ทกัษะเชิงวชิาการ  
ผลจากงานวจิยัในภาพรวมท าให้สามารถแบ่งความรู้และทกัษะเชิงวิชาการออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีไดรั้บ

การประเมินให้มีความส าคญัมากถึงมากท่ีสุด   กลุ่มท่ีไดรั้บการประเมินให้มีความส าคญัระดบักลาง และกลุ่มท่ีไดรั้บการ
ประเมินใหมี้ความส าคญัระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ผลการประเมินความรู้และทกัษะเชิงวชิาการ 
กลุ่มท่ี 1   ทกัษะเชิงวชิาการท่ีไดรั้บการประเมินวา่ส าคญัมากถึงมากท่ีสุด 
• มีความรู้ความเขา้ใจในการใชโ้ครงสร้างขอ้มูล การ
วเิคราะห์และออกแบบขั้นตอนวธีิ (algorithm)  

• มีความสามารถเลือกเทคนิคการแทนข้อมูลท่ีเหมาะสม 
และแนวทางการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การแทน
ขอ้มูลแบบไม่มีล าดบั เพ่ือการคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

• มี ค วาม รู้ เ ก่ี ย วกับ สถ าปั ต ยก รรมและโครงส ร้ าง
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม
กบังาน 

• เขา้ใจองคป์ระกอบของระบบปฏิบติัการพ้ืนฐาน 
• มีความรู้ความเขา้ใจในการมองปัญหา ความซบัซ้อนของ
ปัญหา และหาวธีิการแทนปัญหาลงในคอมพิวเตอร์  

• สามารถออกแบบและประเมินส่วนต่อประสาน (user 
interface) ให้เป็นท่ียอมรับและใช้งานได้ส าหรับผู ้ใช้
ระบบ 

• มีความเขา้ใจความปลอดภยัของสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ฐาน ขอ้มูล เครือข่ายและการส่ือสาร 

• สามารถวเิคราะห์ความเส่ียง และบริหารการจดัการความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

• มีความเขา้ใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล 
• สามารถออกแบบฐานขอ้มูล และใชภ้าษาสอบถาม (SQL) 
ได ้

• มีความรู้ความเขา้ใจระบบสารสนเทศ พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ และใชร้ะบบสารสนเทศในการบริหาร
จดัการธุรกิจ 

• มีความรู้ระบบฐานขอ้มูลร่วมสมยัและการจดัการขอ้มูล
ขนาดใหญ่ 

• มีความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในระบบเครือข่าย 
• สามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์น
อุปกรณ์พกพา 

• สามารถออกแบบและพฒันาเวบ็แอพพลิเคชนัได ้

• เขา้ใจหลกัการของภาษาโปรแกรมและกรอบแนวคิดของ
ภาษาโปรแกรมต่างๆ  

• สามารถเขียนโปรแกรมโดยเลือกใชภ้าษาโปรแกรมและ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัระบบได ้

• มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัและเทคโนโลยขีอง
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั 

• สามารถออกแบบและสร้างซอฟตแ์วร์ โดยใชว้ธีิการท่ี
เหมาะสมได ้

• สามารถพฒันาซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่โดยใชแ้นวคิดเชิง
วตัถุ  

• สามารถออกแบบขอ้มูลท่ีทดสอบและเสนอเทคนิคท่ี
เหมาะสมในการทดสอบซอฟตแ์วร์ได ้

• สามารถวเิคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้

• มีความรู้ความเขา้ใจในเทคนิควธีิการพฒันาซอฟตแ์วร์
ขนาดใหญ่ 

• มีความรู้ความสามารถในการหาความตอ้งการซอฟตแ์วร์
ในหลายรูปแบบ เพื่อนิยามและสร้างเอกสารส าหรับ
ประกนัความพึงพอใจของลูกคา้ 

• มีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการท าโครงการซอฟตแ์วร์ 
ประกอบดว้ย การเขียนขอ้เสนอโครงการ การวเิคราะห์ผล
ทางธุรกิจของโครงการ การวางแผน การจดัการความเส่ียง 
การจดัสรรทรัพยากร รวมทั้งการติดตามควบคุมโครงการ 

• มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองจรรยาบรรณทางวชิาชีพ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานคอมพิวเตอร์ 
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• สามารถน าความรู้ในวชิาต่าง ๆ มาประยกุตเ์พ่ือพฒันา
ระบบคอมพิวเตอร์จริงได ้
กลุ่มท่ี 2  ทกัษะเชิงวชิาการท่ีไดรั้บการประเมินวา่ส าคญั
ระดบักลาง 

กลุ่มท่ี 3  ทกัษะเชิงวชิาการท่ีไดรั้บการประเมินวา่ส าคญั
นอ้ย-นอ้ยท่ีสุด 

• มีความเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
คอมพิวเตอร์และมนุษย ์

• มีความรู้ในเร่ืองความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีและการ
พฒันาทางดา้นส่วนต่อประสานและการปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งคอมพิวเตอร์และมนุษย ์

• มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีเบ้ืองตน้ท่ีประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 

• มีความรู้ในเทคนิคและอลักอริทึมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ
ท่ีชาญฉลาด เช่น เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร 
(Machine Learning) และการคน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
(Optimization)  

• มีความรู้ในเทคโนโลยดีา้นปัญญาประดิษฐท่ี์เปล่ียนแปลง
ตามยคุสมยั 

• มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเครือข่าย การจดัการ
เครือข่ายและการส่ือสารขอ้มูลผา่นเครือข่าย Wired , 
Wireless และ Mobile 

• สามารถบริหารเครือข่ายความเร็วสูงและสามารถควบคุม
โหลดงานใหมี้ความสมดุล 

• สามารถออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย เลือกใช้
อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายท่ีเหมาะสม 

• มีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงคอมโพเนนต ์

• มีความรู้ความเขา้ใจสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์เชิง
ขนาน  

• มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการประมวลผลภาพดิจิตอล 
• เขา้ใจหลกัการวเิคราะห์ขอ้มูลมลัติมีเดีย และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

• รู้จกัและสามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือเพื่อออกแบบและ
สร้างภาพกราฟิกและแอนนิเมชนั (Animation)  

• สามารถน าเสนอขอ้มูลขนาดใหญ่ดว้ยภาพกราฟิกส์ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมได ้

• เขา้ใจอลักอริทึมดา้นเรขาคณิต ออกแบบและเขียน
โปรแกรมเพื่อแสดงผลภาพกราฟิกส์ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติได ้

• มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานทางดา้น
ปัญญาประดิษฐ ์(AI) 

• สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบแลนเสมือน การ
คน้หาเสน้ทางระหวา่งแลนเสมือน เครือข่ายไร้สาย ความ
ปลอดภยัเครือข่าย และ เครือข่ายบริเวณกวา้ง 

• มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม
เชิงขนาน 

• มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม
แบบคลสัเตอร์ 

• มีความรู้ความเขา้ใจ ระบบปฏิบติัการเชิงลึก ไดแ้ก่ 
ระบบปฏิบติัการแบบกระจาย ระบบปฏิบติัการเครือข่าย  

• มีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาโปรแกรมแปลภาษา 
(Compiler)  

 
        เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาภายในกลุ่มแลว้ จะพบไดว้า่ทกัษะเชิงวชิาการในกลุ่มแรกจะเป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลกัการพ้ืนฐานเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานและการต่อยอดองคค์วามรู้ในภาคปฏิบติัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและหัวหน้างานท่ีต้องการให้สถาบันการศึกษาปูพ้ืนฐานองค์ความรู้ท่ีเป็นหลักการ 
(concept) ให้เพียงพอ เพราะถา้นิสิตนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ท่ีดีแลว้ การเรียนรู้เคร่ืองมือสมัยใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลาสามารถท าไดง่้าย  จึงพอสรุปได้ว่า ทักษะเชิงวิชาการในกลุ่มแรกสมควรจะน ามาสร้างเป็นรายวิชาบังคบัใน
หลกัสูตร เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานท่ีดีให้กบันิสิตนกัศึกษา ส่วนทกัษะเชิงวิชาการในกลุ่มท่ีสองและกลุ่มท่ีสาม จะเป็นเน้ือหา
ทกัษะเชิงวิชาการท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน กลุ่มทกัษะเหล่าน้ี ตลอดจนเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัองค์ความรู้สมยัใหม่อ่ืน ๆ สามารถ
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น าไปใช้สร้างเป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตรเพื่อเป็นการเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีสนใจ   เรียนรู้การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้พ้ืนฐาน และเรียนรู้การฝึกปฏิบติั 
4. ด้านความรู้ทกัษะพื้นฐานทัว่ไป 
        ในงานวิจยัน้ียงัไดท้ าการส ารวจความรู้ทกัษะพ้ืนฐานทัว่ไปท่ีจ าเป็นในสายงาน ICT   และผลการประเมินทกัษะ
พ้ืนฐานทั่วไปทั้ งหมด 11 รายการ สามารถสรุปได้ว่า ทักษะการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และการส่ือสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับขอ้มูลการสัมภาษณ์ท่ีผูป้ระกอบการและหัวหน้างานท่ี
ตอ้งการเนน้ให้สถาบนัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมให้นิสิตนกัศึกษากลา้แสดงออก และสามารถใชภ้าษาไดดี้โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษ ในส่วนของทักษะพ้ืนฐานทางธรุกิจและเศรษฐศาสตร์ ถึงแมว้่าจะถูกจดัให้มีความส าคญัน้อยกว่าทักษะ
พ้ืนฐานดา้นอ่ืน ๆ แต่ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและหัวหน้างาน พ้ืนฐานทางธุรกิจก็ยงัมีประโยชน์ต่อการ
ท างานไดดี้ นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการและหัวหนา้งานยงัเนน้ย  ้าให้สถาบนัการศึกษาให้ช่วยให้นิสิตนักศึกษาไดศึ้กษาวิชา
ทางจิตวิทยามากข้ึนเพราะถือว่ามีความส าคญัต่อภาวะการท างานท่ีมีความกดดันสูง และเพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสงัคมใหม่ ๆ และสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
5. ข้อเสนอแนะ  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการวิจัยคร้ังน้ี คือ จ านวนผูต้อบแบบสอบถามกลบัคืนมามีปริมาณน้อย อาจด้วยสาเหตุท่ี
แบบสอบถามมีจ านวนขอ้ค าถามมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนของทกัษะความรู้เชิงวชิาการท่ีมีจ านวนขอ้ค าถามถึง 48 ขอ้ 
ดงันั้นในการท าวิจยัในคร้ังต่อไป ควรมีการปรับจ านวนขอ้ค าถามในแต่ละส่วนให้นอ้ยลงดว้ยการรวมค าถามบางขอ้เป็น
กลุ่มของเน้ือหาหลกั และกลุ่มทกัษะเชิงวิชาการสมยัใหม่ อีกทั้งในการส ารวจคุณลกัษณะพึงประสงค์อาจจะเลือกเฉพาะ
คุณลกัษณะท่ีเป็นจุดเด่นและตอ้งการเห็นความแตกต่างท่ีชัดเจน  เพราะคุณลกัษณะบางอย่างถูกคน้พบจากงานวิจยัอ่ืน
มาแลว้ จึงสามารถใชก้ารอา้งอึงไดไ้ม่ตอ้งท าการศึกษาใหม่ ซ่ึงจะช่วยท าให้จ านวนขอ้ค าถามในส่วนน้ีลดลงไปได ้ เม่ือ
แบบสอบถามโดยรวมสั้นลง ก็มีโอกาสท่ีจะไดจ้ านวนผูต้อบแบบสอบถามเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ในการส ารวจควรจะเพ่ิม
ทางเลือก “ไม่มีความเห็น” หรือ “ไม่สามารถประเมินได”้ ไวด้ว้ย เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดต้รงกบั
ความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุดได ้
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การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ 
เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณติศาสตร์ทีเ่ช่ือมโยงกบั

ชีวติจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC 
A Study of Mathematical Problem-Solving Ability and Mathematical Connection Ability on Topic 

Application Sixth Grade Students Using Realistic Mathematics Education Approach  
and DAPIC Problem-Solving Process 
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Khomsan Watthanarat1* Nop Sopipan1 Numsook Nawapongpipat2 and Niphada Charatiam3 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและ
กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนบ้านไทย
สามคัคี ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
1 ห้อง นักเรียน 24 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) แต่ละห้องเรียนจดัแบบคละความสามารถ
ตามผลการเรียนในหอ้งเดียวกนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์
ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จ านวน 7 แผน เวลา 14 ชัว่โมง แบบวดัความสามารถในการ
แกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบที ผลการศึกษาพบว่า (1) ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 50 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (3) ความสามารถการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (4) ความสามารถการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บท
ประยกุต ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 50 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคญั : ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์, ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์, 
    แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to compare the mathematical problem solving ability and compare the 
mathematical connection ability on the application of Sixth Grade students using Realistic Mathematics Education 
Approach and DAPIC Problem-Solving Process. The study sample consisted 24 students studying in a 1st classroom of 
Sixth Grade in 2nd semester of the academic year 2017 at Ban Thaisamakkee School under Nakhon Ratchasima Primary 
Education Service Area Office-3, purposively chosen by cluster random sampling. The research tools included                           
7 instructional plans using Realistic Mathematics Education Approach and DAPIC Problem-Solving Process for 14 
hours, the mathematical problem solving ability and mathematical connection ability evaluation form. The data were 
analyzed for mean, standard deviation and t-test. The study result showed that : (1) The mathematical problem-solving 
ability on the application of Sixth Grade students after learning was significantly higher than before learning at the .05 
level. (2) The mathematical problem-solving ability on the application of Sixth Grade students after learning was 
significantly higher  than the 50 percent criteria at the .05 level. (3) The mathematical connection ability on the 
application of Sixth Grade students after learning was significantly higher than before learning at the .05 level. (4) The 
mathematical connection ability on the application of Sixth Grade students after learning was significantly higher than the 
50 percent criteria at the .05 level. 
 
Keyword: Mathematical Problem-Solving Ability, Mathematical Connection Ability, Realistic Mathematics Education 

Approach and DAPIC Problem Solving Process 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 
1 Department of Mathematics Education, Graduate School, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nai Mueang Sub-district,  
  Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand 
2 สาขาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 
2 Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nai Mueang Sub-district,  
  Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand 
3 สาขาสถิติประยกุต ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 
3 Department of Applied Statistics, Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nai Mueang Sub-district,  
  Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nungkhomsan@gmail.com  หรือ โทรศพัท ์087-963-7463 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  252 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

บทน า 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ใหส้ าคญัในการพฒันามนุษยใ์หมี้ทกัษะเท่า

ทันต่อการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 
พุทธศกัราช 2553) ระบุวา่การจดัการศึกษาเป็นเพ่ือพฒันาคนไทยให้มีความสมบูรณ์พร้อมรอบดา้นเพ่ือการด ารงชีวิต โดย
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยเหตุผล กระบวนการคิด แกปั้ญหาและเป็นวิชาท่ีส าคญัอยา่งมาก มีความจ าเป็นต่อการด ารง
ชีวติประจ าวนั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี[สสวท.], 2555, น.1) 

การพัฒนาวิชาคณิตศาสตร์จึงนับได้ว่าเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคต สมาคมศึกษานิเทศก์ใน
สหรัฐอเมริกา (National Council of Supervisors of Mathematics [NCSM] 1977, pp. 19-22) ไดก้ล่าวถึงทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น 10 ประการ ซ่ึงการแกปั้ญหาเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีส าคญัอนัดบัแรกและเม่ือพิจารณาหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จะพบวา่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาโดย
ก าหนดเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นอนัดบัแรกของสาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตอ้งเกิดกบัผูเ้รียน
และถูกก าหนดไวใ้นคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 2-4) 
ทั้ งน้ีเพราะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพในการวิเคราะห์ ช่วยกระตุน้การเรียนรู้และการ
สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์แก่ผูเ้รียน นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูเ้รียนรู้ขอ้เท็จจริง ทกัษะ ความคิดรวบยอดและหลกัการต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์ ความส าเร็จในการแก้ปัญหาจะก่อให้เกิดการพฒันาผูเ้รียนในด้านคุณลกัษณะต่างๆ จึงกล่าวได้ว่าการ
แกปั้ญหาเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และเป็นทกัษะหน่ึงในทกัษะการคิดระดบัสูง (สิริพร ทิพยค์ง, 
2545)  การท างานของการแกปั้ญหาเป็นกระบวนการท่ียงัไม่ทราบมาก่อนล่วงหนา้ในการหาค าตอบของปัญหาและมกัรวม
ทกัษะอ่ืนๆ ท่ีส าคญัเขา้ไวด้ว้ยกนั ผูท่ี้มีทกัษะการแกปั้ญหาท่ีดีมกัมีความรู้ ประสบการณ์ ระบบการคิดและการตดัสินใจท่ีดี
พอ หากนกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาจะช่วยพฒันาทกัษะและกระบวนการคิดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนช่วย
พฒันาความสามารถของนักเรียนในการเช่ือมโยงทักษะของนักเรียนในการเลือกและใช้กลวิธีอย่างเหมาะสมและช่วย
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย (อมัพร มา้คนอง, 2554, น. 39) จึงนับว่าการแกปั้ญหาเป็นหัวใจของ
คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีควรจะสอดแทรกอยูใ่นหลกัสูตรท่ีมีการจดัสภาพการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดรั้บแนวคิดและ
ทกัษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่เป็นหัวขอ้เร่ืองทางคณิตศาสตร์ท่ีจะแยกออกจากกนั (National Council of Teachers of 
Mathematics [NCTM], 1989, p. 23) นักเรียนควรเรียนรู้ ฝึกฝน พฒันาให้เกิดทักษะข้ึนในตัวนักเรียน อันจะส่งผลให้
นกัเรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มีนิสยักระตือรือร้น ไม่ยอ่ทอ้ และมีความมัน่ใจในการแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูท่ั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีนักเรียนสามารถน าติดตวัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัไดน้าน
ตลอดชีวติ (สสวท., 2555, น. 6)  

 ดังท่ีกล่าวมาแลว้ คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและท าให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเช่ือมโยงและประยกุตใ์นการเรียนสาขาวิชาอ่ืนๆ ทกัษะการเช่ือมโยงมีประโยชน์ใน
การแกปั้ญหา การอภิปราย การจ าลองปรากฏการณ์ท่ีอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริงและส่ือสารความคิด ขอ้มูลท่ีซบัซอ้นใน
ลกัษณะท่ีละเอียดชัดเจน การน าเสนอปัญหา ช่วยให้มองส่ิงต่างๆไดท้ั่วและชดัเจนข้ึนท าให้นักเรียนอธิบายปัญหาและ
ค าตอบได ้(NCTM, 1989, pp. 84-86) การเช่ือมโยงจึงถูกก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นอกจากนั้นการเช่ือมโยงเป็นเสมือนเคร่ืองมือหน่ึงของการแกปั้ญหาและยงัเป็นการ
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพบางอยา่งโดยตรง รวมไปถึงการน าคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัชีวติความ
เป็นอยู่ประจ าวนั เช่น การซ้ือขาย การชั่ง ตวง วดั การค านวณ เป็นต้น (กรมวิชาการ, 2545,  น. 203) การเช่ือมโยงมี
ความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความหมาย เน่ืองจากช่วยให้ผูเ้รียน เขา้ใจคณิตศาสตร์ท่ีเรียนใน
หอ้งเรียนไดดี้ข้ึนและมองเห็นความส าคญัของคณิตศาสตร์ ในแง่ของการเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถน าไปใช้
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กบัศาสตร์สาขาอ่ืนตลอดจนน าไปเช่ือมโยงเขา้กบัสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
อนัจะส่งผลให้นกัเรียนเห็นคุณค่าและความส าคญัของวชิาคณิตศาสตร์ (อมัพร มา้คนอง, 2547, น. 101) เช่นเดียวกบั สสวท. 
(2555, น. 83) ไดก้ล่าววา่ การเช่ือมโยงเป็นทกัษะและกระบวนการท่ีนกัเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝนและพฒันาใหเ้กิดข้ึนในตวั
นกัเรียน เพราะ จะส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นความสัมพนัธ์ของเน้ือหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์และความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ท าให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ไดลึ้กซ้ึงและยาวนานข้ึน ดงันั้นการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์จึงมีส่วนส าคญัมากในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้กิดการน าความรู้ท่ีมีอยูแ่ต่
เดิมแลว้มาใชใ้นการเรียนและต่อยอดในเน้ือหาถดัไป 

แมค้ณิตศาสตร์จะเป็นวิชาท่ีมีความส าคัญมาก แต่สภาพการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาท่ีผ่านมายงัไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร นกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยยงัดอ้ยความสามารถเก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เช่น การแกปั้ญหาการเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ต่างๆ ปัญหาเหล่าน้ีท าให้นกัเรียนไม่สามารถน า
ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์นชีวติประจ าวนัและในการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สสวท., 2555, น. 1) ดงัจะเห็น
ไดจ้ากผลการประเมินการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในโครงการประเมินผลนกัเรียนร่วมกบันานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) พบวา่ นกัเรียนไทยไดค้ะแนนวิชาคณิตศาสตร์เฉล่ีย 415 คะแนน ซ่ึงต ่ากว่า
คะแนนเฉล่ียนานาชาติท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 490 คะแนน (OECD, 2018,  p.5) นอกจากนั้ นผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557-2559 โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ผล
ปรากฏว่า มีคะแนนเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตร์เพียง 39.62, 41.03, 35.92 คะแนน ซ่ึงต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศท่ีมี
คะแนนเฉล่ีย 40.47, 43.47, 38.06 คะแนนตามล าดบั เม่ือพิจารณา เป็นรายมาตรฐานพบวา่มาตรฐาน ค1.2 ถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม
มาตรฐานท่ีตอ้งพฒันาอยา่งเร่งด่วนสามอนัดบัแรกเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนัอีกดว้ย (สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2560) 

 แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริง (Realistic mathematics education) เป็นท่ีรู้จกั และพฒันาข้ึน
ประมาณปี 1970 โดยมีมุมมองวา่ คณิตศาสตร์ควรเช่ือมโยงกบับริบทต่างๆ ในชีวติจริงใกลเ้คียงกบัประสบการณ์ผูเ้รียนและ
ความคิดทางคณิตศาสตร์ควรถูกมองว่าเป็นกิจกรรมหน่ึงของมนุษยแ์ทนท่ีจะมอง คณิตศาสตร์เป็นเพียงวิชาท่ีถ่ายทอด
เน้ือหาความรู้ท่ีมีอยู ่ซ่ึงในบทเรียนคณิตศาสตร์ควรให้นกัเรียนมีโอกาสในการปฏิบติักิจกรรมและการคิดคน้คณิตศาสตร์ท่ี
เป็นนามธรรม (Re-invent) ภายใต้ค  าแนะน าของผู ้มีประสบการณ์ ซ่ึงนับได้ว่าการศึกษาคณิตศาสตร์ไม่ควรเน้นให้
คณิตศาสตร์เป็นระบบแบบปิด (Closed system) แต่ควรเป็นกิจกรรมท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ (Van 
den Heuvel-Panhuizen, 2000, p. 3)  ดงันั้น การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรเร่ิมตน้ท่ีบริบทในชีวติจริงและค่อยๆ พฒันาที
ละนอ้ยไปสู่สัญลกัษณ์ท่ีเป็นแบบแผน นกัเรียนควรมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความหมายต่อการ
พฒันาไปสู่คณิตศาสตร์นามธรรมและมีโอกาสได้ส ารวจคน้พบคณิตศาสตร์ท่ีมีความเป็นแบบแผนมากข้ึนผ่านล าดับ
ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ ท าใหน้กัเรียนเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคณิตศาสตร์กบัชีวติจริงและเห็นวา่คณิตศาสตร์ไม่ได้
เป็นเร่ืองไกลตวัอย่างท่ีนักเรียนคิด (Cobb, 1994 อา้งถึงใน  De Lange, 1996,  p. 59) ลกัษณะเฉพาะของแนวการศึกษา
คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงมีความสมัพนัธ์กบัระดบัการเรียนรู้ของ Van Hiele ซ่ึงมี 3 ระดบั (De Lange, 1996, p. 58) 
คือ ระดับท่ี 1 นักเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จากลกัษณะของแบบรูปท่ีนักเรียนคุน้เคยได ้ระดบัท่ี 2  นักเรียนสามารถหา
ความสัมพนัธ์ของลกัษณะแบบรูปเหล่านั้นได ้ระดับท่ี 3 นักเรียนสามารถน าความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงไปใชป้ระโยชน์ได ้
ส าหรับการสอนโดยทั่วไปจะเร่ิมตน้ในระดับท่ี 2 หรือระดับท่ี 3 ในขณะท่ีการสอนท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง (Realistic 
instruction) จะเร่ิมตน้จากระดบัท่ี 1 ซ่ึง Freudenthal ไดใ้ห้แนวคิดของการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ระดบัท่ี 1 
ควรเร่ิมตน้จากการสอนท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายส าหรับนักเรียน (Freudenthal’s didactical phenomenology) 
เน้นการเช่ือมโยงระหว่างมโนทัศน์กับการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่มโนทัศน์นั้ นๆ ซ่ึงครูควรหาสถานการณ์ปัญหาท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงและใกล้ตัวนักเรียนท่ีสามารถน ามาใช้ในการสรุปและเป็นสถานการณ์ท่ีสามารถน าไปสู่กระบวนการ
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แกปั้ญหาท่ีเป็นพ้ืนฐานของการคิดใหเ้ป็นคณิตศาสตร์เชิงลึก (Vertical mathematization) ในการพฒันาระดบัการเรียนรู้จาก
ระดับหน่ึงไปสู่อีกระดับหน่ึงควรกระท าผ่านการพฒันาการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ (Progressive mathematization) ตาม
แนวคิดของ Treffer (1991) ซ่ึงประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ (1) การคิดให้ เป็นคณิตศาสตร์เชิงกว้าง (Horizontal 
mathematization) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีนักเรียนใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการจัดการและแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ชีวติจริง (2) การคิดใหเ้ป็นคณิตศาสตร์เชิงลึก (Vertical mathematization) ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างความรู้ (Re-
organization) ภายในระบบคณิตศาสตร์ 

 กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ถูกพัฒนาข้ึนจากกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกระบวนการ
แกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ มีลกัษณะของกระบวนการท่ีค่อนขา้งยดืหยุน่ ไม่ซบัซอ้นและมีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา ซ่ึง
ช่ือของกระบวนการไดม้าจากการรวมกนัของตวัอกัษรตวัแรกของค าท่ีเป็นองคป์ระกอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 
คือ 1) Define เป็นการท าความเขา้ใจปัญหา ก าหนดหรือระบุปัญหาท่ีจะแกใ้ห้มีความชดัเจน 2) Access เป็นการระบุหรือ
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหา 3) Plan  เป็นการหาวิธีท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาและวางแผนการ
ด าเนินการ 4) Implement เป็นการน าแผนท่ีวางไวม้าปฏิบัติ พร้อมทั้ งมีการปรับแผนให้ดีข้ึน 5) Communicate เป็นการ
น าเสนอผลจากการด าเนินการมาวิเคราะห์ สรุป และส่ือสาร จากการท่ีกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC  มีความยดืหยุน่จึงไม่
มีจุดเร่ิมตน้จึงไม่เป็นล าดบัขั้นตอนตามองคป์ระกอบ อาจจะขา้มขั้นตอนบางขั้นไดห้รือใชบ้างขั้นซ ้ าได ้ข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของปัญหา เช่น ปัญหาอาจจะเกิดข้ึนในขั้น Access หรือขณะอยู่ในขั้น Plan หรือ Implement ก็ได้ ในขณะเดียวกันการ
ส่ือสารก็จ าเป็นส าหรับทุกๆ ขั้นตอนเช่นกนั กระบวนการแกปั้ญหา DAPIC จึงสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งในและนอกห้องเรียน
และใชแ้กปั้ญหาท่ีพบชีวติจริงไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (Center for  Mathematics Science and Technology, 1998) 

 กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา 
DAPIC เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ดา้นความรู้
และสมรรถนะของนกัเรียน ซ่ึงพฒันาโดย ดร. สุณิสา สุมิรัตนะ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ  ดว้ยทุนสนบัสนุนของโครงการเครือขา่ยกลยทุธ์เพ่ือพฒันาการผลิตและพฒันาอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจุดเด่นของกระบวนการการจดัการเรียนรู้ คือ การน าปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวติจริงท่ี
นักเรียนคุน้เคยมาใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ในการเรียน, การให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมภายใตค้  าแนะน าของครูเพ่ือให้นักเรียน
คน้พบความรู้คณิตศาสตร์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย กระบวนการจดัการเรียนรู้มี
รากฐานมาจากแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง (Realistic mathematics education approach) และ
กระบวนการแกปั้ญหา DAPIC กระบวนการจดัการเรียนรู้น้ี ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นก าหนดปัญหาในบริบทชีวิตจริง 
2) ขั้นคิดค้นและลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา 3) ขั้นน าเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียน 4) ขั้นสร้างความเป็นแบบแผนและ                     
5) ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้คณิตศาสตร์ 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสนใจการศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาและความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบั
ชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาโดยสุณิสา สุมิรัตนะ (2555)  ซ่ึงเน้ือหาท่ี
จะใชศึ้กษาคือ บทประยกุต ์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงอยูภ่ายใตม้าตรฐาน ค 1.2  มีเน้ือหาเก่ียวกบัการหาร้อยละ ก าไร 
ขาดทุน ทุน การลดราคาและดอกเบ้ียซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีพบเจอโดยทั่วไปในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงการแกปั้ญหาสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีครูก าหนดให้นั้นนักเรียนจะตอ้งน าการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์ต่างๆ มาใช ้เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงค าตอบของ
ปัญหาและเป็นแนวทางส าหรับการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุตข์องนกัเรียน ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ระหวา่งก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุตข์องนกัเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ระหวา่งหลงัเรียนกบั
เกณฑร้์อยละ 50 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุตข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ระหวา่งก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ระหวา่งหลงัเรียนกบั
เกณฑร้์อยละ 50 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 50 

3. ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่  ก่อนเรียน 
4. ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชแ้นวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 50 
ขอบเขตของการวจิยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 หอ้งเรียน ซ่ึงมีนกัเรียนทั้งส้ิน 49 
คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีท่ี 6/1 โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียนซ่ึงมีนักเรียน 24 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)                    
ซ่ึงหอ้งเรียนนั้นไดจ้ดัแบบคละความสามารถระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
2. ตวัแปรทีศึ่กษา 

2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Problem Solving Abilities) 
2.2 ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Connection Abilities) 

3. เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจิยั 
เร่ือง บทประยุกต์ ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไทยสามคัคี พุทธศักราช 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์รายวชิา คณิตศาสตร์ รหสัวชิา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 7 แผน แผนการ

จดัการเรียนรู้ละ 2 ชัว่โมง และรวมการทดสอบก่อนเรียน 1 ชัว่โมง การทดสอบหลงัเรียน 1 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 16 ชัว่โมง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบั
ชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC เร่ือง บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจัยสร้างข้ึน  
จ านวน 7 แผนๆ ละ 2 ชัว่โมง 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูล คือ แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ชุด 7 ขอ้  

3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ 
      3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และขอบข่ายสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นไทย
สามคัคี 

      3.1.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC 

      3.1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บทประยกุต ์เพ่ือสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

      3.1.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง บทประยกุต ์โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริง
และกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนทั้งส้ิน 7 แผน ใชเ้วลาในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 14 ชัว่โมง ดงัน้ี 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  โจทยปั์ญหาร้อยละ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  การหาก าไร ขาดทุน และทุน 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  การหาราคาซ้ือหรือทุน 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  การหาราคาขายจากการลดราคา 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  การหาร้อยละของก าไร ขาดทุนและการลดราคา 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  การคิดดอกเบ้ียในเวลา 1 ปี 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7  การคิดดอกเบ้ียในเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี       

3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
ส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ความสอดคลอ้งของมาตรฐานและตวัช้ีวดั สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

3.1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 

      3.1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่าน การตรวจแกไ้ขแลว้ ทดลองสอนกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
โรงเรียนบ้านไทยสามคัคี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือพิจารณาขอ้บกพร่องเก่ียวกับเวลา  ภาษา  ขั้นตอนการท ากิจกรรม 
คุณภาพของส่ือการเรียนการสอน แลว้น ามาปรับปรุงอีกคร้ัง 
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      3.1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาก่อนน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชก้บันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
      3.2.1 วเิคราะห์ ศึกษาค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง บท

ประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
      3.2.2 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลและการสร้างแบบวดัทางคณิตศาสตร์เพ่ือวดัความสามารถ

ในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
      3.2.3 สร้างแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ แบบอตันยัจ านวน 15 ขอ้ 

ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และครอบคลุมเน้ือหา พร้อมทั้งจดัท าแนวการตอบและก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน
โดยวิธีการให้คะแนนแบบรูบริก (Rubric scoring) โดยใช้รูปแบบการตรวจให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring)             
มาปรับใช ้

     3.2.4 น าแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์พร้อมกบั
เกณฑก์ารให้คะแนนท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ของขอ้ค าถาม ภาษาท่ีใช ้แนวการตอบและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

     3.2.5 น าแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เร่ือง บทประยกุต์ท่ีผ่านการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC) พบวา่มีค่าอยูเ่ท่ากบั 1.00 

      3.2.6 น าแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ท่ีผา่นการ
คดัเลือกไปทดลองใชก้บัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี จ านวน 30 คน ท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว้ 

      3.2.7 วิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้สูตรของ Whitney and Sabers (1970) การวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหาและการวดัการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยากง่าย (PE) ของอยูร่ะหวา่ง 0.30-0.58 
และ 0.47-0.66 ค่าอ านาจจ าแนก (D) อยูร่ะหวา่ง 0.30-0.60 และ 0.25-0.48 ตามล าดบั 

      3.2.8 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach, 1990, p. 278) การวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหาและวดัการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากบั 0.87 และ 0.87 ตามล าดบั 

     3.2.9 น าแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ท่ีผา่นการ
ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาก่อนน าไปใชก้บันกัเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. แผนแบบการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดแผนแบบการวจิยัก่อนการทดลอง (Pre-experimental research) โดยมีรูปแบบ ทดลอง 1 
กลุ่มเปรียบเทียบก่อนหลงั (One group pretest posttest design) ดงัน้ี 

O1 X O2 
โดยสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
   O1 แทน การวดัก่อนเรียน 
   X แทน การจดักระบวนการเรียนรู้ 
   O2 แทน การวดัหลงัเรียน 
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2. การด าเนินการทดลอง 
2.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งพร้อมกนัทั้งหมดโดยใชแ้บบวดั

ความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์
2.2 ทดลองสอนกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยง

กบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC จ านวน 7 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 14 ชัว่โมง 
2.3 ท าการทดสอบหลงัเรียนเรียน (Post-test) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งพร้อมกนัทั้งหมด โดยใชแ้บบวดั

ความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.1 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาวเิคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการ

เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวนนอ้ยจึงท าการทดสอบการแจก
แจงปกติของผลต่างระหวา่งคะแนนดว้ยสถิติทดสอบ Shapiro-Wilk ขอ้มูลมีการแจงแจงปกติจึงทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้
สถิติทดสอบทีกรณีประชากรสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent sample) 

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ระหว่างหลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 50 เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอย่างจ านวนน้อยจึงท าการ
ทดสอบการแจกแจงปกติของคะแนนหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบ Shapiro-Wilk ข้อมูลมีการแจงแจงปกติ จึงทดสอบ
สมมุติฐานโดยใชส้ถิติทดสอบทีกรณีประชากรกลุ่มเดียว (t-test for one sample) 

 

ผลการวจัิย 
1. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุตข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   โดยใช้

แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลปรากฏดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
ก่อนเรียน 24 21 0.79 0.72 

30.080* .000 
หลงัเรียน 24 21 9.75 1.29 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 50 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลปรากฏดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ระหวา่งหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 50 
การทดสอบ N คะแนนเตม็ คะแนนร้อยละ 50 X  S.D. t p 
หลงัเรียน 24 21 10.50 9.75 1.29 -2.840* .009 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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3. ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุตข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
ก่อนเรียน 24 28 2.42 2.92 

21.562* .000 
หลงัเรียน 24 28 22.38 3.50 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 50 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 การเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ระหวา่งหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 50 
การทดสอบ N คะแนนเตม็ คะแนนร้อยละ 50 X  S.D. t p 
หลงัเรียน 24 28 14.00 22.38 3.50 11.725* .000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การอภิปรายผล 
1. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้

แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวมีจุดเด่น คือ การเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ปฏิบติักิจกรรมภายใตค้  าแนะน าของครู เพ่ือใหน้กัเรียนคน้พบความรู้คณิตศาสตร์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้คณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายจากการงานวจิยัของสุณิสา สุมิรัตนะ (2555) โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 
ขั้นก าหนดปัญหาในบริบทชีวิตจริง ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดค้นและลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา ขั้นท่ี 3 ขั้นน าเสนอและอภิปราย
แลกเปล่ียน ขั้นท่ี 4 ขั้นสร้างความเป็นแบบแผน ขั้นท่ี 5 ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้คณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นไปตามงานวจิยัของสุณิสา 
สุมิรัตนะ (2555) และสอดคลอ้งกบัสุรชยั วงคจ์นัเสือ (2555)  อีกดว้ย 

 2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 50 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีอาจเกิดจากการท่ีนักเรียนไดมี้โอกาสลงมือท า
กิจกรรมดว้ยตนเองและมีส่วนร่วมในการพฒันาขั้นตอนและท าความเขา้ใจดว้ยตนเอง ประกอบกบัไดรั้บการแนะแนวทาง
จากครู อีกทั้งไดพ้ฒันายุทธวิธี โดยปรับใช้ความรู้ในรูปแบบอย่างง่ายท่ีนักเรียนคุน้เคย ทั้งยงัไดมี้โอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์
แลกเปล่ียนวิธีการและแบ่งปันกับเพ่ือนในกลุ่มและชั้นเรียนเดียวกัน(Van den Heuvel-Panhuizen , 2000, pp. 4-12. De 
lange, 1987.  CeMaST,, 1998) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี จึงท าให้ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูง
กวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัปัทมาภรณ์  พลูสมบติั (2560)  

 3. ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเกิดจากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวมีการน าปัญหาในชีวติจริงมาเป็นจุดเร่ิมตน้ 
ท าใหน้กัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัและเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วติประจ าวนัของนกัเรียน อีกทั้งยงัท าใหเ้ห็นวา่
ความคิดทางคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงนกัเรียนไดรั้บการช้ีแนะและโอกาสในการคิดคน้คณิตศาสตร์ท่ีเป็น



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  260 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

นามธรรม (Re-invent)  ไม่ควรเน้นให้คณิตศาสตร์เป็นระบบแบบปิด (Closed system) (Freudenthal, 1991 อ้างถึงใน 
Zukardi, 1999,  p. 3) สอดคลอ้งกบั Traffers (1991) ไดอ้ธิบายเป็นกระบวนการกระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ทั้งสอง
แบบ คือ การคิดใหเ้ป็นคณิตศาสตร์เชิงกวา้ง (Horizontal mathematization) และการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์เชิงลึก (Vertical 
mathematization) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงอาจจะท าให้ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกศินี เพช็รรุ่ง (2556)  

 4. ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการแกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 50 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเกิดจากการก าหนดปัญหาในบริบทชีวติจริงท่ีมี
ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัหัวเร่ืองทางคณิตศาสตร์ท่ีมีวิธีแก้ปัญหาหลากหลายวิธี เพ่ือนักเรียนวิเคราะห์ ท าความเขา้ใจ
ปัญหา แลว้ระบุปัญหาใหมี้ความชดัเจน ซ่ึงท าใหน้กัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมในการสร้างความรู้ ไม่ใช่เป็นการ
รับรู้เพียงอยา่งเดียว การเรียนการสอนควรเร่ิมตน้จากพ้ืนฐานท่ีเป็นรูปธรรม ครูสามารถกระตุน้นกัเรียนใหส้ร้างความรู้แลว้
จึงเคล่ือนยา้ยจากความเป็นรูปธรรมไปสู่ความเป็นนามธรรมในระดบัต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Traffers (1991) ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวอาจจะท าให้ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกับ 
Yunita (2013) และสุณิสา สุมิรัตนะ (2555) 
 

สรุปผลการวจัิย 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บท

ประยกุตข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชแ้นวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและกระบวนการ
แกปั้ญหา DAPIC หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 50 อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการประยุกต์ใช้กูเกลิคลาสรูม  
เพ่ือบูรณาการ ICT ทีส่่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 

Instructional Model for applied the Google Classroom  
to integrate ICT support teaching and learning in the 21st century 

 
กรรณิกา ทองพนัธ์1*  

Kannika Thongphan1*  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการประยกุตใ์ชกู้เกิลคลาสรูม 
เพื่อบูรณาการ ICT ท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  2) พฒันาระบบการเรียนตามรูปแบบท่ีสังเคราะห์ข้ึน  
3) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน  4) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบการ
เรียนท่ีพฒันาข้ึน และ5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชร้ะบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน   
 การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการ
ประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรูม เพ่ือบูรณาการ ICT ท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า
รูปแบบ CR2ICT Model และประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ข้ึน  ระยะที่ 2 พฒันาระบบการเรียนตามรูปแบบท่ี
สังเคราะห์ข้ึน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าระบบ CR2ICT System และประเมินระบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน  และระยะท่ี 3 การ
ทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ ส าหรับประเมินรูปแบบ 
CR2ICT Model และระบบ CR2ICT System กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจงจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 ท่าน และ 2) กลุ่มผูเ้รียน ส าหรับทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวติประจ าวนั ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 29 คน 
 ผลการวิจัยมีดังน้ี  1) ได้รูปแบบ CR2ICT Model ท่ี มีต่อความเหมาะสมในระดับ “มากท่ีสุด” (X̅= 4.67, 
S.D.=0.48)  2) ไดร้ะบบ CR2ICT System ท่ีมีต่อความเหมาะสมในระดบั “มากท่ีสุด” (X̅=4.78, S.D.=0.42)  3) ประสิทธิภาพ
ของระบบ CR2ICT System ท่ีพัฒนาข้ึน มีค่าเท่ากับ 82.09/81.13  4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนด้วยระบบ 
CR2ICT System สูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และ 5) ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้ระบบ 
CR2ICT System อยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” (X̅= 4.58, S.D.=0.62)   
 
ค าส าคญั : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21, การเรียนออนไลน์, กเูกิลคลาสรูม, รูปแบบการเรียนการสอน  
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were,  1) to synthesize instructional model using Google Classroom  applied to 
integrate ICT support teaching and learning in the 21st century, called “CR2ICT Model”;  2) to develop a learning system 
based on the CR2ICT Model, called “CR2ICT System”;  3) to find the efficiency of CR2ICT System;  4) to study the 
learning achievement with the CR2ICT System; and  5) to study learner’s satisfaction with the CR2ICT System. 

Research processes were consisted of 3  phases as follows, 1) synthesization and assessment of CR2ICT Model by 3 
experts; 2 )  development and assessment of CR2ICT System by 3 experts; and 3 )  experiment and data collecting. 
Research samples were 2 groups as follows, 1) experts group for assessment of CR2ICT Model and  CR2ICT System, the 
samples were purposive sampling from experts of computer and education technology major;  2) learners group for 
experiment and data collecting, the sample consisted of 29 students from Institute of Physical Education Phetchabun 
Campus who registered in “Software package using in daily life”  in the second semester of the academic year 2016 by 
simple random sampling. 

The results revealed that, 1) CR2 ICT Model and suitable of instructional model were in “highest” level (X̅= 
4.67, S.D.=0.48);  2) CR2ICT System and suitable of learning system were in “highest” level (X̅=4.78, S.D.=0.42);  and 
3) the effectiveness of CR2ICT System was at 82.09/81.13 ;  4) the learning achievement of learners after learning by 
using CR2ICT System was higher than before learning at the statistical significance of .01;  and 5) the learner’s 
satisfaction of the CR2ICT system was in the "highest" level (X̅=4.58, S.D.=0.62).   

 
Keywords : 21st Century Learning, Google Classroom, Instructional Model, Online-Learning 
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บทน า  
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารหรือ ICT มีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหส่ื้อสารถึงกนัไดง่้ายและรวดเร็ว 

และ ICT ยงัถูกน ามาใช้ในการศึกษาโดยน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมโอกาสและประสิทธิผลการศึกษา เพ่ือพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันาการศึกษาชาติท่ีเพ่ือ
น าพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้อย่างรู้เท่าทนัเทคโนโลยีจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปรับเปล่ียน
สงัคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาโดยการให้ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง ผูเ้รียนท่ีมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสามารถเขา้ถึง คน้ควา้ รวบรวมและประมวลผลความรู้ 
น าไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ตลอดจนรู้จกับูรณาการความรู้เทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ ดงั
แนวคิดของ รักษิต (2560) ท่ีวา่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สามารถ
ในการจดัการและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ผูเ้รียนจึงตอ้งมีทกัษะในการคน้ควา้ ต่ืนตวัและใฝ่รู้ ซ่ึงการ
คน้ควา้ การรู้จกัแยกแยะ รวบรวมขอ้มูล และน ามาใชป้ระโยชน์คือทกัษะของการเรียนรู้ การใชเ้คร่ืองมือและแอพพลิเคชัน่
ต่าง ๆ ก็คือ ทกัษะของการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นทกัษะดิจิทลัแห่งศตวรรษท่ี 21 ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียนของศตวรรษท่ี 
21 นั้นจะตอ้งช่วยส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและผูส้อนสามารถเช่ือมต่อกบั
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Donigian, 2015)  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรัชญนนัท์ (2558) ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจดัการเรียนรู้ผ่านเวบ็ ส่งผลให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนสามารถสืบคน้ความรู้จากต าราหรือแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนไดอ้ย่างกวา้งขวาง และส่ิงท่ีคาดหวงัของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) เป็นแอพพลิเคชั่นของกูเกิลท่ีรวมบริการท่ีมีมารวมไวด้ว้ยกัน 
เป็นเคร่ืองมือออนไลน์ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อยา่งครบวงจร เพ่ือให้ผูส้อนสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานของผูเ้รียน 
ผูเ้รียนส่งงานผา่นทางออนไลน์ ผูส้อนสามารถตรวจงานท่ีมอบหมายพร้อมให้ขอ้เสนอแนะไดท้นัที กูเกิลคลาสรูมช่วยใหผู้ส้อน
และผูเ้รียนมีช่องทางในการส่ือสารซ่ึงกนัและกนั เสมือนห้องเรียนท่ีมีผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีบริหารหอ้งเรียนและผูเ้รียนจะตอ้งคอย
ติดตามข่าวสารและส่งงานท่ีผูส้อนมอบหมาย  นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารใหมี้ทกัษะท่ีหลากหลาย ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง เกิดทกัษะการคดัสรร คน้ควา้ ต่ืนตวัและใฝ่รู้ ซ่ึง
เป็นทกัษะส าคญัของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

สถาบนัการพลศึกษา มีภารกิจในการให้การศึกษา ผลิต และพฒันาบุคลากร มีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรคือผลิต
บณัฑิตทางพลศึกษาท่ีมีความรู้ เจตคติ และทกัษะท่ีถูกตอ้ง มีความเป็นครูและผูน้ าทางวชิาชีพ (สถาบนัการพลศึกษา, 2556)  
ดังนั้ นเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะดิจิทัล ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ท่ีวา่ เด็กไทยมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ท าได ้เพื่อให้มีทกัษะเพียงพอในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ศึกษาธิการ, 2545)  
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ประเทศ คือ ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ย ัง่ยืน  ดังนั้นผูว้ิจ ัยจึงมีแนวคิดในการน ากเูกิลคลาสรูม มาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนเพ่ือการบูรณาการ ICT ท่ีส่งเสริม
การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ข้ึน  
1. วตัถุประสงค์การวจิยั  

1.1 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการประยกุตใ์ชกู้เกิลคลาสรูม เพ่ือบูรณาการ ICT ท่ีส่งเสริมการ
จดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

1.2 เพ่ือพฒันาระบบการเรียนตามรูปแบบท่ีสงัเคราะห์ข้ึน 
1.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพระบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน 
1.4 เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน 
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1.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชร้ะบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน 
2. สมมตฐิานการวจิยั 

2.1 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบท่ีสงัเคราะห์ข้ึน อยูใ่นระดบั “มาก” 
2.2 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของระบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน อยูใ่นระดบั “มาก” 
2.3 ประสิทธิภาพของระบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลังเรียนด้วยระบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2.5 ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชร้ะบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน อยูใ่นระดบั “มาก” 

3. ขอบเขตของการวจิยั 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั คือ วิชาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในชีวติประจ าวนั เป็นวิชาในหมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา 
4. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง มี 2 กลุ่ม คือ 

4.1 กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ (ส าหรับการวจิยัในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2) 
 4.1.1 ประชากร คือ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 
 4.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คดัเลือกแบบเจาะจงจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด จ านวน 3 ท่าน 
4.2 กลุ่มผูเ้รียน (ส าหรับการวจิยัในระยะท่ี 3) 
 4.2.1 ประชากร คือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวติประจ าวนั รหสัวชิา ศท 072006 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
 4.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาท่ีสุ่มอยา่งง่ายจากประชากร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา จ านวน 29 คน 

5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
5.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในระยะท่ี 1 คือ 1) รูปแบบ CR2ICT Model ท่ีสังเคราะห์ข้ึน และ 2) แบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ CR2ICT Model   
5.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในระยะท่ี 2 คือ 1) ระบบ CR2ICT System และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System   
5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในระยะท่ี 3 คือ 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในชีวติประจ าวนั  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชร้ะบบ CR2ICT System  
  

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วธีิด าเนินการวจิยัในระยะที ่1 

การด าเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรูม                
เพื่อบูรณาการ ICT ท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และประเมินรูปแบบท่ีสงัเคราะห์ข้ึน มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การเรียน
ออนไลน์  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กเูกิลคลาสรูม  ประสิทธิภาพ  ผลสมัฤทธ์ิ  และความพึงพอใจ 

1.2 ติดตั้งกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคชัน่และทดลองใชง้านกูเกิลคลาสรูม  เพื่อศึกษาความสามารถและลกัษณะการ
ท างานของกเูกิลคลาสรูม ในการน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการร่างรูปแบบการเรียนการสอน  

1.3 ร่างรูปแบบการเรียนการสอน  ผูว้ิจยัไดร่้างและสังเคราะห์รูปแบบการเรียนตามกรอบแนวคิดและขอ้มูลท่ีได้
ศึกษาจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการศึกษาความสามารถและลกัษณะการท างานของกเูกิลคลาสรูม  
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1.4 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีสงัเคราะห์ข้ึน โดยการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ
ความเหมาะสมของรูปแบบ CR2ICT Model  จากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 3 ท่าน ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ และสรุปผลการประเมินรูปแบบ 
2. วธีิด าเนินการวจิยัในระยะที ่2 

การด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 2 เพื่อพฒันาระบบการเรียนตามรูปแบบท่ีสังเคราะห์ ข้ึน และประเมินระบบการ
เรียนท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ADDIE Model ดงัน้ี 

2.1 การวเิคราะห์ (Analysis) 
 2.1.1 การวิเคราะห์เน้ือหา การท าวิจัยในคร้ังน้ีได้ใช้เน้ือหาจากรายวิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิต 

ประจ าวนั มีจ านวน 6 บท ไดแ้ก่ 1) ซอฟตแ์วร์และระบบปฏิบติัการ 2) โปรแกรมส าเร็จรูปพ้ืนฐานส าหรับการจดัพิมพเ์อกสาร  
3) โปรแกรมส าเร็จรูปพ้ืนฐานส าหรับการสร้างตารางและการค านวณ  4) โปรแกรมส าเร็จรูปพ้ืนฐานส าหรับการน าเสนอ
ขอ้มูล  5) โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นกราฟิก  และ 6) โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นมลัติมีเดีย 

 2.1.2 การวิเคราะห์วตัถุประสงค์ของระบบ ระบบการเรียนมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่ผูเ้รียนในดา้นทกัษะดิจิทลั (Digital Skill) ประกอบดว้ย การส่ือสารและการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น (Communication and Collaboration)  ความรู้พ้ืนฐานทางด้านข่าวสารขอ้มูล (Information Literacy)  ความรู้พ้ืนฐาน
ดา้นการใชส่ื้อ (Media Literacy)  และความรู้พ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT Literacy)  

 2.1.3 การวิเคราะห์ผูใ้ชร้ะบบ  ซ่ึงมี 3 กลุ่ม คือ 1) ผูดู้และระบบ ท าหนา้ท าหนา้ติดตั้ง Google for Education 
ยนืยนัความเป็นเจา้ของโดเมนท่ีใชใ้นการติดตั้ง จดัการผูส้อนและผูเ้รียน  2) ผูส้อน ท าหนา้ท่ีสร้างชั้นเรียน (Class) เพ่ิมผูเ้รียน
เขา้สู่ชั้นเรียน ประกาศข่าวสาร มอบหมายงาน ตรวจงาน และประเมินผล  3) ผูเ้รียน มีหน้าท่ีเขา้สู่ชั้นเรียน (Class) อ่าน
ประกาศข่าวสารจากผูส้อน  ท างานและส่งงานตามท่ีผูส้อนมอบหมาย  อ่านค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ และผลการประเมิน
งานจากผูส้อน และส่งงานฉบบัแกไ้ข  

2.2 การออกแบบ (Design) 
 การออกแบบระบบการเรียน ประกอบไปดว้ย 1) การออกแบบเน้ือหา ท่ีจะน ามาใชส้อนผูเ้รียนตามขอบเขต

ของค าอธิบายรายวิชา  2) การออกแบบจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ให้สอดคลอ้ง สัมพนัธ์กบัเน้ือหาและสามารถวดัได ้และ 3) 
การออกแบบและมอบหมายงานท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

2.3 การพฒันา (Development) 
 การพฒันาระบบการเรียน ประกอบไปดว้ย 1) การเตรียมการ ประกอบไปดว้ย (1) การเตรียมการดา้นเน้ือหา 

ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมการพฒันาระบบการเรียนโดยการศึกษาคน้ควา้แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาและ
เน้ือหาในการพฒันาระบบการเรียน และ (2) การเตรียมการดา้นการติดตั้งระบบ  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการท างานของคลาสรูม โดยเร่ิมจากการสมคัรใชง้านกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคชัน่และติดตั้งระบบคลาสรูม  และ 2) 
การบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้สู่ระบบ ไดแ้ก่การบนัทึกเน้ือหา ทรัพยากรการเรียน แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน และใบ
งาน  

2.4 การทดลองใช้ (Implement) 
 การทดลองใชมี้ 2 ชั้นตอน คือ 1) การทดลองขั้นแอลฟา เป็นการทดลองการใชง้านระบบในเบ้ืองตน้ดว้ย

ตนเอง เพ่ือทดสอบหาขอ้บกพร่องของระบบ โดยการทดลองเป็นผูใ้ชร้ะบบทั้งในฐานนะผูส้อน (Teacher) และในฐานะ
ผูเ้รียน (Learner) หลงัจากนั้นน าผลท่ีไดก้ลบัไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกตอ้ง  2) การทดลองขั้นเบตา้ เพ่ือทดสอบคุณภาพของ
ระบบ โดยจ าลองบทบาทเป็นผูใ้ชร้ะบบทั้งผูส้อนและผูเ้รียน ทดสอบการท างานในเวลาเดียวกนั  
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2.5 การประเมนิผล (Evaluate) 
 ประเมินความเหมาะสมของระบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน โดยการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ

ความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System จากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 
จ านวน 3 ท่าน ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ และสรุปผลการประเมินระบบ 
3. วธีิด าเนินการวจิยัในระยะที ่3 

การด าเนินการวจิยัในระยะท่ี 3 เพ่ือการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1 การศึกษาประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1.1 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มอยา่งง่ายจากประชากร จ านวน 29 คน  
 3.1.2 สร้างชั้นเรียนในคลาสรูม เพื่อจดัท าเป็นระบบการเรียน 
 3.1.3 น ารายช่ือผู ้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่ระบบการเรียน โดยได้ก าหนดช่ือผู ้ใช้ (Username) และ

รหสัผา่น (Password) ในการเขา้ชั้นเรียนใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง   
 3.1.4 บรรจุเน้ือหา ทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน และใบงาน เขา้สู่ระบบการเรียน 
 3.1.5 อบรมการใชร้ะบบแก่กลุ่มตวัอยา่ง แจง้รหสัหอ้งเรียน และใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
 3.1.6 กลุ่มตัวอย่างเข้าเรียนในระบบการเรียน อ่านประกาศข่าว ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และเอกสาร

ประกอบการสอน ศึกษาคน้ควา้ ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และดูผลการประเมินคะแนนงาน เม่ือผูเ้รียนเรียนจบเน้ือหา
ในแต่ละบทใหท้ าแบบทดสอบทา้ยบท และเรียนในระบบการเรียนจนครบทุกบท 

 3.1.7  เม่ือผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเรียนครบทุกบทแลว้จึงใหท้ าแบบทดสอบหลงัเรียน   
 3.1.8 รวบรวมคะแนนแบบทดสอบท้ายบทและคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือค านวณค่า

ประสิทธิภาพของระบบการเรียน ตามสูตร E1/E2 
3.2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยระบบการเรียนทีพ่ฒันาขึน้ มีขั้นตอนคือ  
 3.2.1 รวบรวมคะแนนสอบก่อนเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง   
 3.2.2 รวบรวมคะแนนสอบก่อนเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง   
 3.2.3 ค านวณผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้t-test แบบ Dependent Sample  
3.3 การศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียนทีม่ต่ีอระบบการเรียน ประกอบดว้ย  
 3.3.1 หลงัการใชง้านระบบการเรียน ผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ

การใชร้ะบบ CR2ICT System   
 3.3.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้

ระบบ CR2ICT System จากการใชสู้ตรค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลและวจิารณ์ผลการวจิยั ระยะที ่1 

1.1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบ  
การวิจัยในระยะท่ี 1 มีผลการวิจัย คือ ได้รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการประยุกต์ใช้กูเกิลคลาสรูม                    

เพื่อบูรณาการ ICT ท่ี ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 หรือ CR2ICT Model ซ่ึงประกอบด้วย 1) Google 
Classroom Module  2 )  Google Drive Module  3 )  Resource Module  4 )  Assignment Module แ ล ะ  5 )  Evaluation Module              
ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน CR2ICT Model 

 
1.2 ผลการประเมนิรูปแบบ   
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ CR2ICT Model จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ

ความเหมาะสมของรูปแบบ CR2ICT Model  แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรากฎดัง
ตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน CR2ICT Model โดยรวม 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
1. ดา้นหลกัการและกรอบแนวคิด 4.67 0.57 มากท่ีสุด 
2. ดา้นวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน 4.33 0.57 มาก 
4. ดา้นกิจกรรมการเรียน 4.33 0.57 มาก 
5. ดา้นความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนตามมาตรฐานการประเมิน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน CR2ICT Model โดยรวม 

อยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” (x̅ = 4.67, S. D. = 0.48) ซ่ึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั “มาก” 
1.3 วจิารณ์ผลการวจิยั ระยะที ่1 
รูปแบบการเรียน CR2ICT Model ตามผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงัตารางท่ี 1 สนบัสนุนการ

จดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อ านวยความสะดวกเพื ่อให้เกิดการเรียนรู้ ไดทุ้กเวลาและสถานที่ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ศึกษาธิการ, 2545) และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีตามคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีตอ้งการพฒันา ตามผลการประเมิน
จากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียน (x̅=5.00, S.D.=0.00) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นท่ี
ตรงกนัในระดบั “มากท่ีสุด” นอกจากน้ียงัพบวา่รูปแบบการเรียนตามมาตรฐานการประเมิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น
ประโยชน์  ดา้นความเป็นไปได ้ ดา้นความเหมาะสม  และดา้นความถูกตอ้ง ตามผลการประเมินดา้นความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนตามมาตรฐานการประเมิน (x̅=5.00,S.D.=0.00) ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกนัในระดบั 
“มากท่ีสุด” เช่นกนั ทั้งน้ีในดา้นของหลกัการและกรอบแนวคิดท่ีใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียน ตามผลการ
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักการและกรอบแนวคิด (x̅=4.67,S.D.=0.57) พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความ
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เหมาะสมในระดบั “มากท่ีสุด” จะเห็นไดว้า่รูปแบบการเรียน CR2ICT Model ท่ีสงัเคราะห์ข้ึน เป็นรูปแบบการเรียนท่ีไดรั้บ
การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ ให้อยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” (x̅=4.67,S.D.=0.48)  ซ่ึงสูงกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั “มาก” 
สอดคลอ้งกบั  ภาสกร และมลชยา (2558) ไดท้ าวจิยัเร่ืองการใชเ้ทคโนโลย ีGoogle Apps ในการพฒันานวตักรรมการเรียน
การสอน พบวา่ การน าเทคโนโลย ีGoogle Apps for Education มาประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน สามารถสร้างความปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน รวมถึงระบบการส่งและจดัเก็บผลงานต่าง ๆ ดว้ย Google 
Drive ผูอ้ยูใ่นแวดวงการศึกษาควรได้ศึกษาเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวท างให้
ผูส้อนและผูเ้รียนน าเทคโนโลยไีปใชใ้นองคก์รของตน  
2. ผลการวจิยัในระยะที ่2 

2.1 ผลการพฒันาบทเรียน 
 2.1.1 หนา้จอของระบบการเรียนส่วนของผูส้อน  
 ผูส้อนสามารถก าหนดกิจกรรมการเรียนให้แก่ผูเ้รียน เช่น การสร้างประกาศ การสร้างงาน การสร้างค าถาม และ

เม่ือผูเ้รียนส่งงานแลว้ จะปรากฏงานในหนา้จอของผูส้อน ดงัภาพท่ี 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  ตวัอยา่งภาพหนา้จอของระบบการเรียนในส่วนของผูส้อน 
 

 2.1.2 หนา้จอของระบบการเรียนส่วนของผูเ้รียน  
 เม่ือผูเ้รียนเขา้สู่ชั้นเรียน จะพบประกาศข่าว และงานตามท่ีผูส้อนมอบหมาย ลกัษณะการส่งงานมี 2 ลกัษณะ 

คือ การแนบไฟลเ์ขา้สู่ระบบ หรือส่งงานโดยการสร้างจากแอพพลิเคชัน่ภายในระบบ ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3  ตวัอยา่งภาพหนา้จอของระบบการเรียนในส่วนของผูเ้รียน 

2.2 ผลการประเมนิระบบการเรียน 
การประเมินความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System จากการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ

ความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรากฏดัง     
ตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อระบบ CR2ICT System โดยรวม  

ดา้น รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
1 ดา้นเน้ือหา (Content) 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
2 ดา้นเอกสารประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 4.58 0.51 มากท่ีสุด 
3 ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
4 ดา้นการปฏิสมัพนัธ์ 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
5 ดา้นการประยกุตใ์ชก้เูกิลคลาสรูม 4.92 0.29 มากท่ีสุด 
6 ดา้นส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 4.83 0.39 มากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผู ้เช่ียวชาญท่ีมีต่อระบบ CR2ICT System โดยรวม               

อยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” (x̅ = 4.78, S. D. = 0.42) ซ่ึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั “มาก” 
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2.3 วจิารณ์ผลการวจิยั ระยะที ่2 
ระบบ CR2ICT System ไดจ้ดัเน้ือหาให้สอดคลอ้งครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชา  จดัท าเอกสารประกอบและ

แหล่งเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต ไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้  ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพนัธ์ผ่านออนไลน์ โดยน ากูเกิลคลาสรูมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการชั้นเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากนั้ นได้ประเมินความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System ท่ี
พฒันาข้ึน ตามผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อระบบ CR2ICT System ดงัตารางท่ี 2โดยผูเ้ช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นในดา้นความเหมาะสม โดยรวม อยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบั 
“มากท่ีสุด” เช่นกัน ซ่ึงประกอบไปด้วยด้านเน้ือหา ด้านเอกสารประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้  ด้านการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ ดา้นการประยกุตใ์ชกู้เกิลคลาสรูม  และดา้นส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกับ กรรณิกา, สุธิดา และจรัญ (2559) ท่ีได้จดัท าวิจยั เร่ือง การพฒันาระบบการเรียนโดยใช้
กิจกรรมออนไลน์เป็นฐานตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกบัการสร้างแผนท่ีความรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามสมรรถนะครู และได้
ประเมินความเหมาะสมของระบบท่ีพฒันาข้ึน ผลการวิจยัพบว่า ความเหมาะสมของระบบการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบั 
“มากท่ีสุด” ทั้งน้ี ไพรัชนพ และดวงกมล (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ Google Apps for Education นวตักรรมทางการศึกษายคุดิจิทลั 
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการจดัการระบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบท างาน
ร่วมกนัไดทุ้กท่ีทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลย ีภายใตก้ารจดัเก็บรวบรวม และบนัทึกขอ้มูลบนคลาวด ์ติดต่อส่ือสาร 
ท ากิจกรรมกลุ่มไดใ้นเวลาเดียวกนับนแฟ้มเอกสารเดียวกนั อีกทั้งครูยงัสามารถประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารชั้นเรียนไดอี้กดว้ย 
3. ผลการวจิยัในระยะที ่3 

3.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพระบบการเรียน 
การศึกษาประสิทธิภาพระบบ CR2ICT System ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 29 คน และน าคะแนน

ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบทา้ยบทและแบบทดสอบสอบหลงัเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิต ประจ าวนั มาวเิคราะห์
หาค่าประสิทธิภาพ โดยสูตร E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซ่ึงค่าประสิทธิภาพระบบ CR2ICT System มีค่าเท่ากับ 
82.09/81.13 ปรากฏดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการเรียน CR2ICT System 

ช่ือวชิา เน้ือหา 
n  

(30 คน) 
E1 E2 

การใช้
โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
ในชีวติ 
ประจ าวนั 

บทท่ี 1 ซอฟตแ์วร์และระบบปฏิบติัการ 29 81.37 - 
บทท่ี 2 โปรแกรมส าเร็จรูปพ้ืนฐานส าหรับการจดัพิมพเ์อกสาร 29 82.93 - 
บทท่ี 3 โปรแกรมส าเร็จรูปพ้ืนฐานส าหรับการสร้างตารางและการค านวณ 29 79.82 - 
บทท่ี 4 โปรแกรมส าเร็จรูปพ้ืนฐานส าหรับการน าเสนอขอ้มูล 29 83.79 - 
บทท่ี 5 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นกราฟิก 29 82.41 - 
บทท่ี 6 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นมลัติมีเดีย 29 82.24 - 

ประสิทธิภาพระบบการเรียน 82.09 81.13 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ระบบ CR2ICT System ท่ีพัฒนาข้ึน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.09/81.13 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
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3.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยระบบ CR2ICT System ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และ

น าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบสอบหลงัเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในชีวติ ประจ าวนั 
มาวเิคราะห์หาค่าผลสมัฤทธ์ิ โดยใชว้ธีิ t-test แบบ Dependent Sample ซ่ึงผลการศึกษา ปรากฏดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่4  ผลการศึกษาสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบ CR2ICT System 

ทดสอบ จ านวนผู้เรียน คะแนนเตม็ X̅ S.D. df t 
ก่อนเรียน 29 100 45.10 6.43 28 

22.71** 
หลงัเรียน 29 100 81.13 5.35 28 

**  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบ CR2ICT System คะแนนหลงัเรียนมีค่าสูง

กวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั .05 
3.3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียน 
ผู ้วิจัยได้ส ารวจความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการใช้ระบบ  CR2ICT System โดยใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชร้ะบบ CR2ICT System  แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดยท า
การส ารวจหลงัจากท่ีผูเ้รียนใชร้ะบบ CR2ICT System แลว้ ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏดงัตารางท่ี 5 
ตารางที ่5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชร้ะบบ CR2ICT System โดยรวม 

ดา้น รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

X̅ S.D. แปลผล 
1 ดา้นระบบการเรียนท่ีประยกุตใ์ช ้Google Classroom 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
2 ดา้นเอกสารประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 4.58 0.66 มากท่ีสุด 
3 ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 4.48 0.67 มากท่ีสุด 
4 ดา้นการปฏิสมัพนัธ์ 4.46 0.59 มากท่ีสุด 
5 ดา้นส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 4.74 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.62 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 5  พบวา่ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชร้ะบบ CR2ICT System โดยรวม อยูใ่น

ระดบั “มากท่ีสุด” (x̅ = 4.58, S. D. = 0.62)  ซ่ึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั “มาก” 
3.3 วจิารณ์ผลการวจิยั ระยะที ่3 
ประสิทธิภาพของระบบ CR2ICT System  ผูว้ิจยัไดท้ดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรม

การเรียนตามขั้นตอนดงัน้ี คือ ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เขา้เรียน และท ากิจกรรมการเรียนตาม CR2ICT System  เม่ือเรียน
จบในแต่ละบทจะมีการสอบทา้ยบท และเม่ือเรียนครบทุกบทจะมีการสอบหลงัเรียน เพ่ือน าคะแนนท่ีไดรั้บไปค านวณหาค่า
ประสิทธิภาพของระบบ CR2ICT System ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการเรียน CR2ICT System ดังตารางท่ี 3 พบว่า 
ระบบ CR2ICT System ท่ีพฒันาข้ึน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.09/81.13 ซ่ึงเป็น ไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวท่ี้ 80/80 
สอดคลอ้งกบั วรรณธิดา (2558) ท่ีไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ ท่ีจดัการเรียนการสอนโดย
ใช ้Google Classroom ท่ีมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.68/88.66  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนดว้ย CR2ICT System จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ระบบ CR2ICT System ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน ทั้งน้ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนยงัสะทอ้นใหท้ราบวา่ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้น ICT ท่ีส่งเสริมการ
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จดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย สอดคลอ้งกบั  พชัรินทร์ และเฉลิมชัย (2556) วิจยั เร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือ
เสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์โดยใช้กูเกิลแอพพลิเคชั่น พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยเคร่ืองมือ
เสริมสร้างทกัษะดา้นวิชาชีพคอมพิวเตอร์โดยใชกู้เกิลแอพพลิเคชนัสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  การท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทั้งน้ีอาจเน่ืองจากระบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึนเป็นระบบการ
เรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีเคร่ืองมือออนไลน์ในการส่ือสาร สามารถ
ถาม-ตอบปัญหาการเรียนไดต้ลอดเวลา ผูเ้รียนยงัสามารถเรียนไดทุ้กเวลาตามความสะดวกและจงัหวะการเรียนรู้ของตน 
สอดคลอ้งกบั ถนอมพร (2545) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์ไวว้า่ “ช่วยท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
จงัหวะของตน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนในดา้นล าดบัการเรียนได ้ตามพ้ืนฐานความรู้ ความ
ถนดัและความสนใจของตน”   

ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อระบบ CR2ICT System  ตามตารางท่ี 5 พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อระบบโดย
รวมอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” (x̅=4.74,S.D.=0.53)  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบการเรียน CR2ICT System อยา่งเป็น
ระบบตามรูปแบบ ADDIE Model และตามกรอบแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และกูเกิลคลาสรูม และระบบการเรียน CR2ICT System สามารถส่งเสริมทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได ้เพราะเป็นการจดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สอดคลอ้งกบั 
อภิรักษ ์และอุมาพร (2559) ท่ีกล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ผูส้อนจึงควรท่ีจะเลือกใชร้ะบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์เขา้มาช่วยในการจดัการเพ่ือให้การเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในยคุแห่งเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากน้ีระบบ CR2ICT System ยงัสา
มารสร้างและส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ไดดี้ (x̅=5.00, S.D.=0.00) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉันท์ทิพย ์และพรเพญ็ (2559) 
ท่ีพบว่า การจดัการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูมช่วยส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และผูเ้รียนมีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชกู้เกิลคลาสรูมในประเด็น การทบทวน การส่งงาน และผลคะแนนของงานท่ีส่ง 
(x̅=5.00, S.D.=0.00) และสอดคล้องกับ Florence, Suriya and Janjarasjitt, (2015) จากการวิจัยการใช้ Google Classroom ใน
หอ้งเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบวา่นกัศึกษาท่ีเรียนผ่าน Google Classroom มีความรู้สึกถึง
ความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ผูส้อนและเจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการจดัการ
หอ้งเรียนขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจากงานวจิยัของ อนุมาศ (2558) ไดก้ล่าววา่การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมกเูกิล
คลาสรูม สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางหน่ึงส าหรับการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถน าโปรแกรมกเูกิลคลาสรูม
ไปประยกุตใ์ชก้บัรายวชิาต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัได ้

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวจิยั ระยะที ่1 

การวิจัยในระยะท่ี 1 ได้รูปแบบ CR2ICT Model มีองค์ประกอบ 5 โมดูล ได้แก่ 1) Google Classroom Module  2) 
Assignments Module  3) Resource Module 4) Evaluation Module  และ 5) Google Drive Module  และผลการประเมิน
รูปแบบ CR2ICT Model ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของ CR2ICT Model โดยรวม อยูใ่นระดบั 
“มากท่ีสุด” (x̅=4.67, S.D.=0.48) ซ่ึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั “มาก” 
2. สรุปผลการวจิยั ระยะที ่2 

การวจิยัในระยะท่ี 2 ไดร้ะบบ CR2ICT System ซ่ึงเป็นระบบการเรียนท่ีพฒันามาจากรูปแบบ CR2ICT Model  และ
ผลการประเมินระบบ CR2ICT System ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อความเหมาะสมของระบบ CR2ICT System 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” (x̅=4.78, S.D.=0.42) ซ่ึงมีค่าสูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั “มาก” 
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3. สรุปผลการวจิยั ระยะที ่3 
การวิจยัในระยะท่ี 3 ไดผ้ลการศึกษาขอ้มูล ดงัน้ี 1) ประสิทธิภาพของระบบ CR2ICT System เท่ากบั 82.09/81.13  

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยระบบ CR2ICT System สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01  และ 3) ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อระบบ CR2ICT System โดยรวมอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” (x̅=4.58, 
S.D.=0.62)   

ซ่ึงผลการวิจัยทั้ ง 3 ระยะสามารถสรุปผลท่ีได้จากการวิจัย ผลการศึกษาข้อมูล และผลการเปรียบเทียบกับ
สมมติฐาน ปรากฎดงัตารางท่ี 6 
ตารางที ่6  สรุปผลการวจิยัทั้ง 3 ระยะ 
การวจิยั ผลการวจิยัท่ีได ้ ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบกบัสมมติฐาน 
ระยะท่ี 1 CR2ICT Model มีความเหมาะสม ในระดบั “มากท่ีสุด” สูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั “มาก” 
ระยะท่ี 2 CR2ICT System มีคุณภาพ ในระดบั “มากท่ีสุด” สูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั “มาก” 

ระยะท่ี 3 
CR2ICT System  
ท่ีมีคุณภาพ 

มีประสิทธิภาพ 82.09/81.13 เป็นไปตามสมมติฐาน 
ผลสมัฤทธ์ิสูงข้ึนท่ีระดบั .01 สูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั .05 

ผูเ้รียนพึงพอใจ ในระดบั “มากท่ีสุด” สูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั “มาก” 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์ของนักศึกษา
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร ชั้นปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es2) เพื่อพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์ของนกัศึกษาฯ  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 คน ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวิจยัแบบก่ึงทดลอง โดยวดัผลคร้ังเดียว
หลังการทดลอง (One-Group Post-test Study) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง 
เวกเตอร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esจ านวน 4 แผน และ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์ ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 มีคะแนนทกัษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์ เฉล่ียเท่ากับ 78.88ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้และ 2) นักศึกษามี
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์มีค่าเฉล่ีย 81.65 
 
ค าส าคญั : กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es , ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ , เวกเตอร์, นกัศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were 1) to study Mathematics problem solving skills with instructional process 
5Es in Vector of the First Year engineering students of College of Industrial Technology and Management, RMUTSV, 
Khanom District, Nakhon Si Thammarat and 2) to develop students’ Mathematics learning achievement in Vector. The 
sample was 11 the first year engineering students of College of Industrial Technology and Management, RMUTSV, 
Khanom District, Nakhon Si Thammarat of the second semester of academic year 2017. The one group post-test 
experimental design was employed in this study. The research instruments in the study were 1) 4 lesson plan emphasized 
on Mathematics problem solving skills with instructional process 5Es in Vector and 2)   Mathematics learning 
achievement test in Vector.  The findings were as follows: 1) The average score of the first year engineering students’ 
Mathematics problem solving skills in Vector was 78.88and 2) the average score of Mathematics learning achievement in 
Vector was 81.65. 
 
Keywords: instructional process 5Es, Mathematics problem solving skills, Vector, engineering students 
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บทน า 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาคนไทยให้มีความรู้และทกัษะดา้น
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแนวทางในการจดัการศึกษาเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวระบุในหมวด 4 มาตรา 
22 คือ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุดกระบวนการการจัดการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็ม
ศกัยภาพ” และในมาตรา 24 ระบุวา่ “การจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล”(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) และในการพฒันาประเทศนั้น
ทรัพยากรท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาประเทศคือ คนท่ีมีคุณภาพ การศึกษามีบทบาทส าคญัในการพฒันาคุณภาพคน 
สามารถเตรียมคนให้เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการแข่งขนั รู้จกัการคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ รักการเรียนรู้
และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกคนคิดเป็นท าเป็น มีเหตุผล มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต รู้เท่าทนัโลกเพ่ือพร้อมรับการเปล่ียนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา เพ่ือ
พฒันาตนเองและสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการ
พฒันาคนให้มีคุณภาพ ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 นั้นมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็น
ก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง
เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
บนพ้ืนฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ รวมทั้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5
ประการได้แก่   1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา                          
4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และ5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย(ีกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมุ่งเนน้ในการพฒันาตนเองและวชิาชีพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทนัต่อเทคโนโลยมุ่ีงเนน้
กระบวนการดา้นความคิดและกระบวนการดา้นทกัษะเพ่ือการแกโ้จทยปั์ญหาโดยใหผู้เ้รียนคิดเป็นและแกปั้ญหาเป็นแต่เม่ือ
พิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 
มทร.ศรีวชิยัตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปัจจุบนัพบวา่นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัท่ีไม่น่า
พอใจหากผูส้อนวางแผนการสอน เลือกส่ือการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกบัพ้ืนฐานความรู้ของผูเ้รียน จะท า
ใหผู้เ้รียนมีเจตคติไม่ดีต่อวชิาท่ีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน จนถึงขั้นออกเรียนกลางคนั เน่ืองจากมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑท่ี์สถาบนั
ก าหนด สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พเยาว ์ดีใจ และคณะ (2554) และสรรคช์ยั กิติยานนัท ์(2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การออกเรียนกลางคนัของนกัศึกษามากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเขา้เรียนมาแลว้ มีผลการเรียนไม่ดีหรือสอบตกบางรายวชิาแนวทาง
ในการแกปั้ญหาดา้นการเรียนของนกัศึกษามีขอ้แนะน าจาก วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542) วา่การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นวิธีการส าคญั สามารถสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีตอ้งการในยุคโลกาภิวตัน์ 
เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ี
สอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของตน และไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนอยา่งเต็มท่ีซ่ึงกิจกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการสอนของครูควรเนน้ท่ีการพฒันาความสามารถทางดา้นการคิดของผูเ้รียนเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคญัควร
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปพฒันาตนเองสร้างความเขา้ใจระหว่างกนัและ
สามารถแกปั้ญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้นอนัเน่ืองมาจากความหลากลายทางสังคม (Kunthon, 2013) ดงันั้นครูจึงควรส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการให้สามารถสร้างองค์ความรู้จนน ามาสร้างผลงานท่ีก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคที์ชดัเจนข้ึนโดยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (Constructivism) เช่ือวา่ผูเ้รียนทุกคน
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มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่างมาแลว้ไม่มากก็น้อย ก่อนท่ีครูจะจดัการเรียนการสอนให้เน้นว่าการเรียนรู้
เกิดข้ึนดว้ยตวัของผูเ้รียนรู้เอง และการเรียนรู้เร่ืองใหม่จะมีพ้ืนฐานมาจากความรู้เดิม ดงันั้น ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนจึง
เป็นปัจจยัส าคญัต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ (Process of Leaning) ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนไม่ไดเ้กิดจากการ
บอกเล่าของครู หรือผู ้เรียนเพียงแต่จดจ าแนวคิดต่างๆท่ีมีผู ้บอกให้เท่านั้ นแต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี 
Constructivism เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอยา่งมีความหมาย จึงจะสามารถเป็นองคค์วามรู้ของผูเ้รียนเอง และเก็บเป็น
ขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหนา้ ดงันั้นการท่ีผูเ้รียนจะสร้างองค์
ความรู้ได ้ตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)
หรือวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือโดยนักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS 
(Biological Science Curriculum Society) ไดเ้สนอกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดย
เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กบัประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผูเ้รียนเอง เรียกรูปแบบการสอนน้ีว่า 
Inquiry cycle หรือ 5Es  มีขั้นตอนดงัน้ี (BSCS. 1997)ซ่ึงขั้นตอนการสอนแบบ 5Esประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป (Explanation Phase) 4) ขั้ นขยายความรู้ (Elaboration Phase) และ 5) ขั้ นประเมิน (Evaluation Phase) ดังนั้ น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดย
ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติั และใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือโดย ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ 
(Level of inquiry) แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ1) การสืบเสาะหาความรู้แบบยนืยนั (Confirmed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้
ท่ีให้ผูเ้รียนเป็นผูต้รวจสอบความรู้หรือแนวคิด เพื่อยืนยนัความรู้หรือแนวคิดท่ีถูกคน้พบมาแลว้ 2) การสืบเสาะหาความรู้
แบบน าทาง(Directed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้ผูเ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 3) การสืบเสาะหา
ความรู้แบบช้ีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ีใหผู้เ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 4)  การ
สืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Open Inquiry)เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้ผูเ้รียนคน้พบองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเองโดยให้
ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด เป็นผูก้  าหนดปัญหา ออกแบบ และปฏิบัติการส ารวจตรวจสอบด้วยตนเองและจากแนวคิด 
Seymour Papertได้น ามาพัฒนาได้ท าวิจัยในห้องเรียนปกติและเป็นรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์จึงไดมี้การพฒันาทฤษฎีจากConstuctivismมาสู่ Constructionism แต่ยงัยดึหลกัรากฐานเดียวกนัแต่แตกต่างกนั
ในรูปแบบการปฏิบติัคือ Constructionism มีเอกลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึนโดยการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดดี้เม่ือผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการสร้างผลิตผลท่ีมีความหมายกับผูเ้รียน (Bamroongcheep, 2008) ออกมาในลักษณะการใช้ส่ือและอุปกรณ์ต่างๆ
สร้างสรรค์เป็นช้ินงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Esซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (มาลยั พิมพาเลีย, 2553; ทิวาพร สกลุฮูฮา, 2552; วนาวนั เมืองมงคล, 2552;
สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์, 2551 และศิริพรรณ ศรีอุทธา, 2548)  พบวา่ผูเ้รียนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5Esมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อสูงกวา่ร้อยละ 70 และไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะทกัษะการแกปั้ญหา และการส่ือสาร 

จากการศึกษาขอ้มูล วเิคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการ
ส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป และในเร่ือง
ของเวกเตอร์ นกัศึกษาจะไดศึ้กษาในเร่ืองเวกเตอร์ในระนาบ (Vectors in the Plane) ผลคูณสเกลาร์ (Dot Products) ฟังกช์นั
เชิงเวกเตอร์ (Vectors-Valued Function) เวกเตอร์หน่ึงหน่วย (unit vector)  โคไซน์ของมุมระหวา่งเวกเตอร์และ ปริภูมิ
เวกเตอร์ จึงเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
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ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์อนัจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนต่อไป ดงันั้นถา้สามารถพฒันา
ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esเร่ืองเวกเตอร์ ในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและ
การจดัการ มทร.ศรีวชิยั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จะท าใหน้กัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงข้ึน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  เร่ือง เวกเตอร์ ระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 1 ซ่ึงไดด้ าเนินการ
ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1.ระเบียบวธีิวจิยั 

ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวจิยัแบบก่ึงทดลอง (Pre-Experimental Designs)โดยใชก้ลุ่มเป้าหมายในการทดลองเพียงกลุ่ม
เดียว วดัผลเฉพาะหลงัการทดลองคร้ังเดียว (One-Group Posttest Study) 
2.กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบณัทิต ซ่ึงประกอบดว้ยวิศวกรรมไฟฟ้า 
วศิวกรรมโยธา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์1 (01003101) อ. ขนอม   จ. นครศรีธรรมราช ประจ าภาคการศึกษาท่ี 
2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 คน โดยศึกษาตามรายกรณี   
3.ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

3.1 ตวัแปรตน้ คือ การสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esเร่ืองเวกเตอร์ 
3.2 ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์ 

4.เน้ือหาทีใ่ช้ในการทดลอง 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีคือ วิชาคณิตศาสตร์ 1(01003101)เร่ืองเวกเตอร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์บณัทิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
5.ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง  

ด าเนินการทดลองสอนทั้งหมด 12 ชัว่โมง กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการ
จดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ปีการศึกษา 2560 
6. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

6.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองเวกเตอร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน4 แผนแผนละ 3ชัว่โมง  
 6.2แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

6.2.1แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4ตวัเลือกจ านวน 20 ขอ้ 

6.2.2แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
เป็นแบบทดสอบอตันยัจ านวน 5 ขอ้เพ่ือวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

6.3แบบวดัเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
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7.การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
7.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้  
ผูว้จิยัมีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1) ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์บณัทิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
2) ศึกษาทฤษฎีแนวคิด หลักการ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาทักษะการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตร์บณัทิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

3) วิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5Esโดยใหเ้พ่ือนผูว้จิยัช่วยด าเนินการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ร่วม
ดว้ยเพ่ือความสอดคลอ้งของเน้ือหาและความเป็นไปได ้

4) สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
เร่ือง เวกเตอร์ระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา ชั้นปีท่ี1 จ านวน 4 แผน แผนการจดัการเรียนรู้
ละ              3 ชัว่โมง 

5) น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ส านวน
ภาษา โดยใหเ้พ่ือนผูว้จิยัช่วยด าเนินการตรวจสอบร่วมดว้ย 

6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร์ตรวจแลว้น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมา
ปรับปรุง 

7) น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองสอนกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรม
โยธาชั้นปีท่ี 2 ท่ีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จ านวน 30 คน แลว้น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

8) ด าเนินการสอนกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ อ. ขนอม  จ. 
นครศรีธรรมราช โดยมีนกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 11คน  

7.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัทกัษะ
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ผูว้จิยัมีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

7.2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(แบบทดสอบปรนยั)ระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและ
วศิวกรรมโยธาชั้นปีท่ี 1เร่ือง เวกเตอร์ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 20ขอ้ 

7.2.2 แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหา(แบบทดสอบอตันยั) จ านวน 5 ขอ้เพ่ือวดัทกัษะการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(แบบทดสอบปรนยั)ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาเอกสารหลกัสูตร ไดแ้ก่ มคอ. 3แนวทางการวดัและประเมินผล 
2) วเิคราะห์เน้ือหาและผลการเรียนรู้ 
3) สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ขอ้และแบบทดสอบวดัทกัษะการ

แกปั้ญหา จ านวน 5 ขอ้ 
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4)น าแบบทดสอบ เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ ความยาก
ง่ายและความเหมาะสมของค าถามและตวัเลือก ตลอดจนความเหมาะสมของเวลาท่ีใชท้ดสอบ ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณา
ลงความเห็นวา่ แบบทดสอบแต่ละขอ้ตรงตามผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดัแบบประเมินตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

5)ใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน พิจารณาลงความคิดเห็นวา่ขอ้สอบแตล่ะขอ้ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดั
หรือไม่ แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC)โดยใชว้ธีิของโรวเินลลีและแฮมเบิล
ตนั (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 

6)น าแบบทดสอบไปทดลองใช ้ (Try Out)กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรม
โยธาชั้นปีท่ี2 ท่ีไม่ใชก้ลุ่มเป้าหมายวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั ซ่ึงผา่นการเรียนตามจุดประสงคข์องแบบทดสอบท่ีตอ้งการวดัมาแลว้ เพ่ือน ามาวเิคราะห์เป็นรายขอ้เพ่ือหาค่าความยาก
ง่าย ( 𝑃𝐸 )ค่าอ านาจจ าแนก (D) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั (งามนิตยธ์าตุทอง, 2545)ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร Kuder-Richardson formula20 (KR-20) 

7)คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย( 𝑃𝐸 )และ ค่าอ านาจจ าแนก (D) ซ่ึงค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกอยูใ่น
เกณฑ ์0.53 

8)ปรับปรุงแก้ไขโดยเปล่ียนตัวเลือก และตรวจทานความถูกต้องเป็นแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ น าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัใหเ้ขียนตอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน
จ านวน 5 ขอ้เพื่อใชใ้นการวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามเน้ือหาของบทเรียนหลงัจากท่ีนผูเ้รียนส้ินสุดการเรียน
ทั้ง 4 แผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ดงัน้ี 

1) ศึกษาวธีิสร้างแบบประเมินจากต าราเก่ียวกบัเทคนิคการสร้างการวเิคราะห์แบบทดสอบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างแบบประเมิน 

2) วเิคราะห์เน้ือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ือง เวกเตอร์ จากหนงัสือเรียนของรศ.ดร. ธีรศกัด์ิ อุรัจนานนท ์
และมคอ.3  ตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัทิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

3) สร้างแบบทดสอบอัตนัยท่ีให้นักศึกษาเขียนตอบ  5 ข้อเป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

4) ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองเวกเตอร์ 
5) ท าการวเิคราะห์ขอ้สอบแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองเวกเตอร์โดยการทดสอบกบั

ผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและตรวจใหค้ะแนนแลว้ท าการแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน โดยใช้
เทคนิค 25%จากขอ้มูลในตารางท่ีท าการทดสอบของจ านวนผูเ้รียนท่ีเขา้สอบ โดยการทดสอบวดัหาค่าความยาก (PE)  และ
ค่าอ านาจจ าแนก (D)  
6) น าเสนอเกณฑต์่อผูเ้ช่ียวชาญปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะซ่ึงไดเ้กณฑใ์นการใหค้ะแนนดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 
การท าความเขา้ใจปัญหา(คะแนนเตม็ 2)  
- ระบุส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดใหแ้ละส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการไดถู้กตอ้งครบถว้น 2 
- ระบุส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดใหแ้ละส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการไดบ้างส่วน 1 
- ไม่แสดงระบุส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดใหแ้ละส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ 0 
การวางแผนแกปั้ญหาการก าหนดตวัแปรและเวกเตอร์ท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหา (คะแนนเตม็ 3)  
- ก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสู่การหาค าตอบไดแ้ละเขียนเวกเตอร์เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ตามเง่ือนไขในโจทยไ์ด้
ถูกตอ้ง 

3 

- ก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสู่การหาค าตอบไดแ้ละเขียนแสดงเง่ือนไขในโจทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรไดค้รบแต่
ไม่ไดเ้ขียนเวกเตอร์เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ตามเง่ือนไขในโจทยไ์ม่ถูกตอ้ง 

2 

ก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสู่การหาค าตอบไดแ้ละเขียนแสดงเง่ือนไขในโจทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรไดบ้างส่วน
แต่ไม่ไดเ้ขียนเวกเตอร์เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ตามเง่ือนไขในโจทยไ์ม่ถูกตอ้ง 

1 

ไม่แสดงวธีิท าหรือไม่ตอบ 0 
การด าเนินการแกปั้ญหาเวกเตอร์ (คะแนนเตม็ 5) คะแนน 
แสดงการค านวณและหาค่าไดถู้ก 5 
แสดงการค านวณส่วนใหญ่ท่ีน าไปสู่การหาค่าไดแ้ต่ไม่ไดร้ะบุค่าหรือระบุไม่ถูกตอ้ง 3 
แสดงการค านวณเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่แสดงการค านวณแต่ระบุค่าไดถู้กตอ้ง 1 
แสดงการค านวณเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่แสดงการค านวณไม่ระบุค่าหรือระบุค่าไม่ถูกตอ้ง 0 
การตรวจสอบ 
การตรวจสอบและสรุปค าตอบ (คะแนนเตม็ 2) 

คะแนน 

- แสดงการตรวจสอบค่ากบัเง่ือนไขในโจทยแ์ละสรุปค าตอบของโจทยปั์ญหาไดถู้กตอ้ง 2 
- แสดงการตรวจสอบค่ากบัเง่ือนไขในโจทยแ์ต่ไม่สรุปค าตอบของโจทยปั์ญหาหรือสรุปไม่ถูกตอ้ง 1 
ไม่แสดงการตรวจสอบค่ากบัเง่ือนไขในโจทยแ์ต่ไม่สรุปค าตอบของโจทยปั์ญหาหรือสรุปไม่ถูกตอ้ง 0 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2550) 
 
จากนั้นรวมคะแนนท่ีไดข้องผูเ้รียนจากแบบทดสอบมาวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ 

โดยใชค้่าเฉล่ียและร้อยละ 
6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
6.1 ก่อนด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัปฐมนิเทศผูเ้รียนเพ่ือสร้างขอ้ตกลงและท าความเขา้ใจโดยจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนปฐมนิเทศ เร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  
6.2 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es โดยเร่ิมทดลองในภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2560 
แผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 4 แผน  
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6.3 ประเมินผลการเรียน เม่ือผูว้จิยัท าการสอนครบ 4 แผนการจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนท าแบบทดสอบแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(แบบทดสอบปรนยั) จ านวน 20ขอ้ และแบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหา (แบบทดสอบ
อตันยั) จ านวน 5 ขอ้ เร่ือง เวกเตอร์ จากนั้นน าคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ และสรุปผลต่อไป 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา  ชั้นปีท่ี 1โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ให้มีจ านวนนักศึกษาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป โดยใชรู้ปแบบการวจิยัก่ึงทดลอง ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา  ชั้นปีท่ี 1วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  อ าเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11
คน เป็นชาย10คน หญิง 1 คน ผูว้ิจยัด าเนินการเรียนรู้ตามรูปแบบกระบวนการท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากการศึกษาสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง การศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสอน 5 ขั้น ท่ีถูก
พฒันาโดยมาลยั พิมพาเลีย ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 4 แผน ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยัและ
วิจารณ์ผลตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 1.ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Esเร่ืองเวกเตอร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา  ชั้นปีท่ี1ดงั
ตารางต่อไปน้ี 
ตารางที่  2 ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                       
 5Esเร่ืองเวกเตอร์ 
ทกัษะการแกปั้ญหา จ านวนนกัศึกษา คะแนนของนกัศึกษา จ านวนนกัศึกษาท่ีผา่น

เกณฑ ์
คะแนนเตม็ เฉล่ีย ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การท าความเขา้ใจปัญหา 11 10 7.82 78.2 9 82.20 
การวางแผนแกปั้ญหา 11 15 10.91 72.73 9 76.27 
การด าเนินการแกปั้ญหา 11 25 19.18 76.72 9 79.56 
การตรวจสอบ 11 10 7.18 71.8 8 77.5 
รวม 11 50 11.27 74.86 9 78.88 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาจ านวนร้อยละ 78.88ไดค้ะแนนทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ร้อยละ 70ข้ึนไป และมีคะแนนเฉล่ียของทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เท่ากบัร้อยละ74.86 โดยเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ดา้นท าความเขา้ใจปัญหามีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 78.2และมีจ านวนนกัศึกษาผา่นเกณฑม์ากท่ีสุดคือ 
ร้อยละ 82.20 ส่วนดา้นการตรวจสอบและมองยอ้นกลบัมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ร้อยละ 71.8 
2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เวกเตอร์ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมโยธา 
ชั้นปีท่ี 1เม่ือส้ินสุดการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esแลว้ ปรากฏผลดงัตาราง  
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ตารางที ่3ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์ 
จ านวนนกัศึกษา คะแนนของนกัศึกษา จ านวนนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ ์

คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย ร้อยละของ
ค่าเฉล่ีย 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

11 20 15.64 78.2 9 81.65 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษา จ านวนร้อยละ 81.65 ไดค้ะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง เวกเตอร์ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป และคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบัร้อยละ 78.2 
วจิารณ์ผล 

1.ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5Es เร่ืองเวกเตอร์นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมโยธา ชั้นปีท่ี 1 

ในหน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1 ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ 4 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง ซ่ึงปรากฏผลในการ
ปฏิบติัดงัน้ี 
ผลการปฏิบติัเชิงคุณภาพท่ีเกิดจากการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  มีดงัน้ี 

1)ขั้ นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) ผู ้วิจัยได้แจ้งเร่ืองท่ีจะเรียน พร้อมทั้ งจุดประสงค์การเรียนรู้              
ให้นกัศึกษาทราบ โดยการทบทวนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเวกเตอร์นั้น ซ่ึงผูว้ิจยัมีชัว่โมงสอน สปัดาห์ละ 3ชัว่โมง มีการ
กระตุน้และเร้าความสนใจของนกัศึกษาโดยใชรู้ปภาพและมือทั้งสองขา้งในการเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนในการ
หาระยะทางระหวา่งแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์หน่ึงหน่วยซ่ึงมีทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ของการอธิบาย
ทิศทาง ผูว้จิยัมีการถามค าถามเพ่ือเป็นการกระตุน้ความสนใจ สนทนาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของแบบรูปในลกัษณะต่างๆซ่ึง
พบในชีวิตประจ าวนัเช่น ระยะทางระหว่างแต่ละคู่ของจุดในระนาบของกระดานระนาบของพ้ืนผิวพ้ืนดิน ระนาบของ
พ้ืนผิวโตะ๊เรียน เป็นตน้ 

2) ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration Phase)ผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ซ่ึงนกัศึกษา
ไดรั้บทราบบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ในการท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่มนั้นหวัหนา้
จะมีบทบาทในการน าพาสมาชิกด าเนินงาน ซ่ึงการแบ่งกลุ่มจะมีจ านวนกลุ่มหน่ึง5 คนและกลุ่มหน่ึง 6คน  จ านวน 2 กลุ่ม 
พอดี โดยผูว้ิจยัให้แบ่งกลุ่มกนัเองก่อน ปรากฏวา่ คนท่ีเก่งจะอยูร่วมกลุ่มกนัเอง ดงันั้นผูว้จิยัจึงก าหนดกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค
การแบ่งกลุ่มคลา้ยกบั STADเพื่อใหมี้ทั้งคนเก่งและคนอ่อนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

จะมีทั้งการศึกษาใบความรู้เพ่ือศึกษาแลว้น าความรู้นั้นไปใชใ้นการท าใบกิจกรรม ใบงาน และแบบฝึกทกัษะ การ
แกปั้ญหาเพ่ือน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2หาระยะทางระหวา่งแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์
หน่ึงหน่วยซ่ึงมีทิศทางเดียวกนันั้น เป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษาบอกวา่ง่าย โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมไดร้วดเร็ว 

3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation Phase)การจดักิจกรรมใน 
ขั้นน้ีเป็นการน าเสนองานท่ีไดจ้ากการท าใบกิจกรรม โดยจะสุ่มออกมาน าเสนอ 1 กลุ่มก่อน เน่ืองจากความจ ากดัของเวลา
และให้มีทั้งการพูดและเขียนในการน าเสนอ ซ่ึงนกัศึกษาจะมีความวติกกงัวลต่ืนเตน้ ในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2
หาระยะทางระหวา่งแต่ละคู่ของจุดของเวกเตอร์หน่ึงหน่วยซ่ึงมีทิศทางเดียวกนัครูไดเ้พ่ิมเติมในส่วนท่ียงัไม่ชดัเจนในขณะท่ี
นักศึกษาออกมาน าเสนอแนวคิดและนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถสรุปแนวคิดของรูปแบบได้ แต่มีอีกส่วนหน่ึงท่ีมี
ความสามารถในการเรียนรู้ชา้ และอีกส่วนหน่ึงท่ีไม่ค่อยสนใจ 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase)เป็นขั้นท่ีนกัศึกษาน าความรู้ความคิด ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมมาใชใ้นการ
แกปั้ญหา ซ่ึง 4แผนการจดัการเรียนรู้ จะให้มีการท าแบบฝึกทกัษะเป็นรายบุคคล โดยใช้เวลา 20-30นาที แบบฝึกทักษะ
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 และ 2นั้นง่ายเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ท าถูกตอ้ง เน่ืองจากเป็นการหาระยะทางระหวา่งแต่ละคู่
ของจุดของเวกเตอร์หน่ึงหน่วยซ่ึงมีทิศทางเดียวกนั แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3,4เป็นการหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียมท่ีมีจุด
ยอดท่ีu และโคไซน์ของมุมระหวา่งเวกเตอร์ u และ v  แต่ส่วนใหญ่ก็สามารถท าแบบฝึกทกัษะได ้ 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation Phase)ขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาวา่มีความเขา้ใจถูกตอ้ง
หรือคลาดเคล่ือนไปจากบทนิยาม กฎ หรือหลกัการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์หรือไม่ โดยตรวจสอบจากการท าใบกิจกรรม                 
ใบงาน และแบบฝึกทกัษะ โดยการเฉลยแบบฝึกทักษะจะเฉลยในชัว่โมงถดัไปเพื่อเป็นการทบทวนไปด้วย โดยใชก้าร
เปล่ียนกนัตรวจเป็นกลุ่ม โดยเฉลยนั้นมีทั้ง แบบใหทุ้กคนตอบพร้อมกนั และสุ่มใหค้นท่ีไม่ค่อยสนใจตอบ 
2. การวดัผลและการประเมินผล 

การวดัผลใชว้ธีิการสงัเกต การตอบค าถาม การท ากิจกรรมกลุ่ม ความสนใจตั้งใจในการเรียน และการเสนอความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม การตรวจใบงานและแบบฝึกทกัษะการประเมินผล นกัศึกษาบางส่วนใหค้วาม
ร่วมมือในการท ากิจกรรมดีแตบ่างส่วนท่ีไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือคือกลุ่มท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมอยูแ่ลว้ เพ่ือนในกลุ่มก็จะ
พยายามกดดนัใหท้ ากิจกรรม แบบฝึกทกัษะแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 นกัศึกษาส่วนใหญ่ท าไดใ้นระดบัดี ใบงานกบัแบบฝึก
ทกัษะแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2-3 อยูใ่นระดบัพอใชแ้ละใบงานกบั แบบฝึกทกัษะแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
อภิปรายผล 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพ่ือศึกษาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es และเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมโยธา ชั้นปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  ซ่ึงผล
วจิยัท่ีไดคื้อ 1)นกัศึกษามีคะแนนทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 78.88ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 2)นกัเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเวกเตอร์ เฉล่ียร้อยละ 81.65และมีนักศึกษาร้อยละ78.2ได้คะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  เร่ือง 
เวกเตอร์ ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้ นปีท่ี 1ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เท่ากบัร้อยละ78.88ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ซ่ึงมีนกัศึกษาจ านวน 2 คน ท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์เน่ืองจากเรียนอ่อนและมี
บางส่วนท่ีขาดเรียนบ่อยท าให้เรียนไม่ทัน ซ่ึงผูว้ิจยัได้พยายามสอนความรู้พ้ืนฐานเพ่ิมเติมในชั่วโมงส าหรับทักษะการ
แกปั้ญหา ขั้นท าความเขา้ใจปัญหานั้นมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ดา้นอ่ืน เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีค่อนขา้งง่ายเป็นการระบุส่ิงท่ีโจทย์
ถามและขอ้มูลท่ีโจทยใ์ห้มา ในกระบวนการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es เน้นให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทั้ งแบบกลุ่มและแบบบุคคลเป็นการพฒันาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึน           
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพร รัตนโกสินทร์ (2546)สุรเดช ม่วงนิกร (2551)ทิวาพร สกุลฮูฮา (2552)มาลยัพิมพาเลีย 
(2553)ท่ีพบวา่กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esท าใหน้กัศึกษามีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงข้ึน 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเวกเตอร์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 
1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esผลวิจยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์เท่ากบัร้อยละ 81.65และนักศึกษาร้อยละ 78.2มีคะนนผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดคือตั้งแต่
ร้อยละ 70 ข้ึนไป ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาไดเ้รียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5Esซ่ึงเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดว้ยตนเอง มีความกลา้แสดงออก สามารถ
ท างานเป็นทีมและมีความสามคัคีและท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวดี ศรีธรรม
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ศาสน์(2551),วนาวนั เมืองมงคล (2552)และมาลยั พิมพาเลีย (2553)ท่ีพบวา่ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
หลงัจากไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5Esสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 

สรุปผลการวจัิย 
 1) นักศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1มีคะแนนทักษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์             
เฉล่ียเท่ากบั 78.88ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนดไว ้และ  
 2) นกัศึกษามีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวกเตอร์มีค่าเฉล่ีย 81.65 
 

กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงลงดว้ยดี โดยผูท้  าวิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.ขวญัหทยั  ใจเป่ียม 

ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการท่ีได้กรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าในการตรวจสอบแกไ้ขและใหค้  าแนะน าใน 
การสร้างเคร่ืองมือการทดลองส าหรับการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารยแ์ละนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี              
ราชมงคลศรีวชิยั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือจนงานวจิยัส าเร็จดว้ยดี 

 คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยัในคร้ังน้ีขอมอบแด่คุณพ่อคนอง คุณแม่สมทรง กรรมแต่ง ท่ีให้การศึกษา 
อบรม สัง่สอน ตลอดจนเพ่ือนร่วมงานทุกท่านและอาจารยจิ์ตติมา ชูพนัธ์ุ ผูที้มีส่วนช่วยใหง้านวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดี 
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การสร้างโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส 
Software Creation  for the Simulation of Rectifier Circuit 

 
สมัฤทธ์ิ  ทิมา1*   
Samrit Thima 1*  

 

บทคัดย่อ  
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือสร้าง และหาประสิทธิภาพโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การ
ท างานของวงจรเรียงกระแส  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสโดยมีแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบ เพ่ือใช้วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพบทเรียน ซ่ึงมี 2 ชุด  คือดา้นเน้ือหา และดา้น
เทคนิคการผลิตบทเรียน โดยตั้งสมมติฐานการวจิยัไวว้า่ ระบบจ าลองการติดตั้งระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
มากกวา่เกณฑ ์80/80  ในการทดลองไดใ้ห้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นให้กลุ่มตวัอยา่งศึกษาเน้ือหาจาก
โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสเม่ือเรียนจบบทเรียนจึงใหท้ าแบบทดสอบหลงัเรียนอีกคร้ัง ผล
การทดสอบทั้งก่อนและหลงัการเรียนรู้น ามาวเิคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของ
วงจรเรียงกระแส 

ผลการวิจยัพบวา่ โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเฉล่ีย
เท่ากบั  86.11 / 81.55   ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 และ โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียง
กระแสท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเรียนจบบทเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

 
ค าส าคญั : วงจรเรียงกระแส , โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส 
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ABSTRACT  
 

The objective of this research were to investigate the construction and to validate the efficiency of software  for 
the simulation of rectifier circuit. 

The research tool for this research were the software for simulation of rectifier circuit , exercises and tests for 
assessing students learning achievement. Moreover , there were two sets of media-quality assessment forms for content 
and media production. This research was based on the assumption that the software for simulation of rectifier circuit has 
got the efficiency over the standard of  80/80. Then , a group of students  was  trial with the pretest before studying  with  
program and did posttest after studying with program. 

Then , the results of examination were analyzed in order to validate the efficiency of the software for 
Simulation of Rectifier Circuit. After data  gathering and analysis  , the researcher found that the software design and 
development has got an average efficiency ratio of  86.11 / 81.55 , which was higher than the standard criteria set of 
80/80. In general, it could be interpreted that the constructed software for simulation of rectifier circuit could assist 
students to increase their learning achievement results after using the lesson. The learning achievement was higher with 
the statistically significant level at .01. 
 

Keywords : Simulation Software , Rectifier Circuit 
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บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์นบัวา่เป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อกระบวนการพฒันาการศึกษา 

การวางแผนจัดการศึกษา และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเพ่ิมจ านวนประชากร และความตอ้งการทางการศึกษา  รวมทั้ งความตอ้งการพฒันาสังคม ท าให้เทคนิค
วธีิการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีเคยใชไ้ดผ้ล น ามาใชไ้ม่มีประสิทธิภาพกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัจึงมี
ความพยายามน าเอาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยพฒันาการจดัการศึกษากนัมากยิง่ข้ึน เพ่ือใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ี
จดัข้ึนบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

การจดัการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองช่วย จดัเป็นการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ดว้ยถือวา่
คอมพิวเตอร์เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่ึงท่ีมีการน าเสนอองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ และเป็นขั้นตอนตามหลกัสูตร 
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดการ และน าเสนอ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเป็นนวตักรรมการศึกษาท่ีประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจดัการขอ้ความ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการปฏิสัมพนัธ์ ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน และเป็นระบบเพ่ือน าเสนอเน้ือหาความรู้ 
และจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีแบบแผนตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน ท าใหก้ารน าเสนอองคค์วามรู้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองผูเ้รียนไดดี้ โดยเนน้ความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นหลกั ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนเป็นเร่ืองท่ี
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ถือว่าเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่ึงท่ีน าเสนอองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ 
และเป็นขั้นตอนตามหลกัสูตร การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์จดัการ และน าเสนอ ซ่ึงปัจจุบนัวงการศึกษาไดใ้ห้
ความสนใจ และต่ืนตวัในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอยา่งมาก เพ่ือน ามาใชใ้นการเรียนการสอนสามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาความสามารถทางดา้นสติปัญญาของแต่ละคนไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเป็นนวตักรรมการศึกษาท่ี
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการจดัการขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการปฏิสัมพนัธ์ผสมผสานกนั
อย่างกลมกลืน และเป็นระบบเพ่ือน าเสนอเน้ือหาความรู้  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีแบบแผนตาม
วตัถุประสงค์ของบทเรียน ท าให้การน าเสนอองค์ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองผูเ้รียนไดดี้ โดยเน้น
ความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นหลกั ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนเป็นเร่ืองท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การศึกษาในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั เก่ียวกบัเร่ืองวงจรเรียงกระแส   หากตอ้งการให้นักศึกษาเรียนรู้อย่าง
ลึกซ้ึงและสามารถน าไปประยกุต์ใช้งานไดจ้ริง  พร้อมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเช่ียวชาญนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
นกัศึกษาจะตอ้งสร้างจินตนาการหรือมองเห็นภาพการท างานของส่วนประกอบต่างๆ ภายในวงจร ดงันั้นส่ือประกอบการ
สอนของครูผูส้อนท่ีดี   จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ และเขา้ใจในเน้ือหารายวิชาได้มากยิ่งข้ึน   อีกทั้ งยงัจะตอ้งมี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์พร้อมเพียงพอส าหรับการฝึกปฏิบติั ซ่ึงอาจจะตอ้งใชง้บประมาณท่ีค่อนขา้งสูง  ส าหรับจดัซ้ือวสัดุฝึก
ท่ีมีราคาค่อนขา้งแพง  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญั และสนใจท่ีจะสร้างโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียง
กระแสข้ึน  เพ่ือใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส เป็น
โปรแกรมประยกุตท่ี์สามารถท างานไดเ้สมือนกบัผูใ้ชง้านโปรแกรมก าลงัปฏิบติัประกอบวงจรกบัวสัดุอุปกรณ์การทดลอง
ของจริง โดยท่ีผูใ้ชง้านโปรแกรมไม่จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือวสัดุฝึก  อีกทั้งยงัสามารถใชส้ าหรับสอนแทนผูส้อนทั้งใน และนอก
ชั้นเรียน หรือใชส้อนทบทวนเน้ือหาเก่าท่ีเรียนผา่นไปแลว้    หรือสอนเสริมในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ทนัหรือไม่เขา้ใจได ้ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อสร้างโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส 
2.  เพื่อหาประสิทธิภาพโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส  

ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตดา้นความสามารถของโปรแกรม 

     เป็นโปรแกรมประยกุตท่ี์สามารถท างานไดเ้สมือนกบัผูใ้ชง้านโปรแกรมก าลงัปฏิบติัประกอบวงจรกบั
วสัดุอุปกรณ์การทดลองของจริง โดยท่ีผูใ้ชง้านโปรแกรมไม่จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือวสัดุฝึก  อีกทั้งยงัสามารถใชส้ าหรับสอนแทน
ผูส้อนทั้งใน และนอกชั้นเรียน หรือใชส้อนทบทวนเน้ือหาเก่าท่ีเรียนผ่านไปแลว้   หรือสอนเสริมในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ทนั
หรือไม่เขา้ใจได ้

 2. ขอบเขตดา้นเทคนิคของโปรแกรม 
          1.  ท างานบนระบบปฏิบติัการ Windows 
           2.  โปรแกรมสามารถทดลองการท างานของวงจรเรียงกระแสได ้3 แบบ คือ วงจรเรียงกระแสแบบ
คร่ึงคล่ืน (Half Wave Rectifier)  วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคล่ืน (Full Wave Rectifier) วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์(Bridge 
Rectifier) 
          3.  โปรแกรมสามารถวเิคราะห์การท างานของวงจรเรียงกระแสได ้
          4.  โปรแกรมสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชง้านโปรแกรมในลกัษณะของ Interactive Program 
          5.  โปรแกรมสามารถแสดงผลการท างานของวงจรเรียงกระแสได ้

กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
        1.  ตวัแปรตน้  

  1.1  โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส 
  1.2  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีปีท่ี 3 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น ท่ีเรียนลงทะเบียนเรียนวชิาอิเลก็ทรอนิกส์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 
จ านวน 30  คน 
                               1.3  การเรียนดว้ยโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส  
                   1.4  ตวัแปรตาม  
 1.5  ประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส 
 1.6  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจร
เรียงกระแส 
 

วธีิการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบแผนการวิจยัก่ึงทดลองโดยใชแ้บบแผนการวิจัยแบบ  One-Group Pretest Posttest Design ท่ีมี
กลุ่มทดลองหน่ึงกลุ่ม น าผลการทดสอบก่อนการเรียน และผลการทดสอบหลงัเรียนมาวเิคราะห์ประสิทธิภาพ E1/E2  

กลุ่มตวัอย่าง 
      นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้ นปีท่ี 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ท่ีเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 
30  คน  โดยด าเนินการให้กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดน้ีท าแบบทดสอบก่อนเรียน  หลงัจากนั้นให้กลุ่มตวัอยา่งท าการทดลองใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน เม่ือกลุ่มตัวอย่างเรียนจบบทเรียนครบทุกหน่วยแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างท า
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แบบทดสอบทา้ยบทเรียน เพื่อน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของ
วงจรเรียงกระแส  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส สร้างโดยใชโ้ปรแกรม Adobe FLASH  ซ่ึง
บทเรียนประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ การน าเสนอเน้ือหาภายในบทเรียนจะเป็นลกัษณะของมลัติมีเดีย คือ
ประกอบดว้ยตวัอกัษร   ขอ้ความ   ภาพน่ิง   ภาพเคล่ือนไหว   และเสียงประกอบ 
 

  

 
 

ภาพที ่ 1   รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาภายในบทเรียน 
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ภาพที ่ 2   รูปแบบการจ าลองการท างานของโปรแกรม 
 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบประเภทปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกและให้
ครอบคลุมวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสร้างไว ้โดยแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญด้าน
เน้ือหา  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและหาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบท่ีสร้างข้ึนกับวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม (IOC : Item Objective Congruence)   
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผล  
การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง  และหาประสิทธิภาพโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจร

เรียงกระแส โดยผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1.  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสจากการ

ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตารางที ่1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสจากผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ช่ียวชาญ N X  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นเน้ือหา 3 4.27 0.62 ดี 
ดา้นเทคนิคการผลิต 3 4.42 0.6 ดี 

เฉล่ียรวม 4.35 0.6 ดี 
ตารางที ่2  ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสดา้นเน้ือหา   

รายการประเมิน N X  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง 3 4.32 0.61 ดี 
ดา้นภาพน่ิงประกอบการน าเสนอเน้ือหา 3 4.37 0.74 ดี 
ดา้นภาพเคล่ือนไหวประกอบการน าเสนอเน้ือหา 3 4.15 0.82 ดี 
ดา้นขอ้ความ ตวัอกัษรประกอบการน าเสนอเน้ือหา 3 4.38 0.54 ดี 
ดา้นเสียงบรรยายประกอบการน าเสนอเน้ือหา 3 4.2 0.43 ดี 

เฉล่ียรวม 4.27 0.62 ดี 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสดา้นเทคนิคการ
   ผลิต   

รายการประเมิน N X  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง 3 4.2 0.54 ดี 
ดา้นภาพน่ิง ภาพกราฟิก 3 4.31 0.42 ดี 
ดา้นภาพเคล่ือนไหว 3 4.21 0.33 ดี 
ดา้นขอ้ความ  ตวัอกัษร 3 4.72 0.64 ดีมาก 
ดา้นเสียงดนตรีประกอบและภาษา 3 4.19 0.75 ดี 
ดา้นการน าเสนอบทเรียน 3 4.62 0.71 ดีมาก 
ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 3 4.2 0.82 ดี 

เฉล่ียรวม 4.42 0.60 ดี 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นว่า  โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียง

กระแสท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ทางดา้นเน้ือหามีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  4.27  โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.62  มีระดบัความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัดี  และทางดา้นเทคนิคการผลิตมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.42 โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6  มี
ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัดี   สรุปว่าโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสท่ี
ผูว้ิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัดี  ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.35  โดยมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  0.6 

2.  การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส 
ตารางที ่ 4  ค่าการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส 

รายการ คะแนนรวม คะแนนท่ีได ้( X ) คะแนน(ร้อยละ) 

คะแนนแบบฝึกหดั (E1) 30 27.5 86.11 
คะแนนแบบทดสอบ (E2) 30 25.32 81.55 

จากตารางท่ี 4 พบว่าคะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหัด (E1)  คิดเป็นร้อยละไดเ้ท่ากบั   86.11 และคะแนนท่ีไดข้อง
แบบทดสอบหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละได ้ 81.55  แสดงวา่โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส
มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผลการทดลองถือวา่โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสท่ีสร้างข้ึนในการวิจยั
คร้ังน้ีมีประสิทธิภาพเท่ากบั  86.11/81.55   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในท่ีตั้งไว ้คือ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  
 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์กนัระหวา่งคะแนนสอบก่อนเรียน และคะแนนสอบหลงัเรียน ดว้ยการหาค่าสหสมัพนัธ์
แบบเพียร์สนั  พบวา่คะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนั  ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที ่ 3   คะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 
เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์กนัระหว่างคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และคะแนนสอบหลงัเรียน ดว้ยหาค่า

สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่คะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสัมพนัธ์กนั  ดงัแสดง
ในภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที ่ 4   คะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี             
        ระดบั  .01 
 

สรุปและอภิปรายผล 
โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสท่ีสร้างข้ึน มีผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้คือ  โปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสมีประสิทธิภาพ  86.11/81.55 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวคื้อ  80/80 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนดว้ยโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียง
กระแสสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

1. อภิปรายผล 
      ประสิทธิภาพของโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแส  มีประสิทธิภาพ   86.11/ 

81.55 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 80/80 เพราะการเรียนดว้ยโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียง
กระแสท่ีสร้างข้ึนกระท าอยา่งต่อเน่ือง มีการบอกถึงวตัถุประสงค์ให้กบัผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงเป้าหมายในการ
เรียน จนผูเ้รียนสามารถท าได ้หลงัจบบทเรียน (ถนอมพร, 2541: 41) มีการแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยเรียน พร้อมแบบฝึกหดั
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ให้ทบทวน มีภาพประกอบตลอดในแต่ละหน่วย ท าให้เกิดความเขา้ใจไดดี้ยิ่งข้ึน และขณะเรียนเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียน  ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ตามความสามารถของตนเองเป็นรายบุคคล 

      เม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบระหวา่งเรียนพบวา่  จะมีค่าสูงกวา่ค่าคะแนนเฉล่ียของการ
ท าแบบทดสอบหลังเรียน   สาเหตุท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉล่ียของการท า
แบบทดสอบหลงัเรียน  เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมจ าลองสถานการณ์การท างานของวงจรเรียงกระแสได้
ท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนทนัทีท่ีเรียนจบในแต่ละเร่ือง  ท าให้มีความรู้ ความเขา้ใจและจดจ าเน้ือหาไดแ้ม่นย  ากวา่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการท าแบบทดสอบหลงัเรียน  เพราะการท าแบบทดสอบหลงัเรียน  เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนจนจบ
ครบทุกเร่ืองและเวลาผ่านมานานระยะหน่ึงแลว้   อาจจะท าใหค้วามรู้  ความเขา้ใจ และการจดจ าในเน้ือหาไดมี้ความแม่นย  า
ลดนอ้ยลง  ส่งผลให้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนนอ้ยกวา่คะแนนเฉล่ียของการท าแบบทดสอบระหวา่ง
เรียน 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์กนัระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน กบัคะแนนสอบหลงัเรียน  และความสัมพนัธ์กนั
ระหว่างคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน กับคะแนนสอบหลงัเรียน  ด้วยการหาค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  พบว่า
คะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนั  อีกทั้ง คะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียน กบัคะแนน
สอบหลงัเรียนก็มีความสมัพนัธ์กนัอีกดว้ย     
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ความเช่ือมโยงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ตามสภาพจริงกบัผลการประเมินการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน กรณศึีกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเลก็  

The Linking of Mathematical Achievement between Authentic Assessment and Ordinary National 
Education Test: A Case Study of Small Secondary School  

 
เพญ็นภา  คูวบูิลยศิ์ลป์1*และ สุนิดา วฒันา1 

Pennapa Kooviboonsin1* and Sunida Wattana1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเช่ือมโยงระหวา่งการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตาม
สภาพจริงและการประเมินผลการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก โดยเลือกตวัอยา่ง
แบบเจาะจงโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กในอ าเภอพิปูนและอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เก็บขอ้มูลคะแนนผลการ
สอบดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง คะแนนผลการสอบโอเน็ต และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 168 คน ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์เม่ือวดัตามสภาพจริงและวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง พบวา่ การวดัผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางและการวดั
ตามสภาพจริงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสมัพนัธ์แบบแปรผนัตรงท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 คิดเป็นร้อยละ 31.1 
และ 34.5 ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ตามล าดับ ชั้ นมัธยมศึกษา  ปีท่ี  2 ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญักบัการวดัผลตามสภาพจริงในภาคเรียนท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 63 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
วดัผลตามสภาพจริงในภาคเรียนท่ี 1 การวดัผลระดบัชาติ ขั้นพ้ืนฐานในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสัมพนัธ์กบัการวดัผล
ตามสภาพจริงเฉพาะภาคเรียนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 44.3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เม่ือ
วดัตามสภาพจริงสองภาคเรียน มีความสัมพนัธ์กนัร้อยละ 82.8 แต่ผลการวดัตามสภาพจริงไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาดงักล่าวเป็นสารสนเทศท่ีส าคญัยิ่งในการปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิและใหผ้ลการวดัสภาพจริงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานมากท่ีสุด 
 
ค าส าคญั : คณิตศาสตร์, การวดัผลตามสภาพจริง, ขอ้สอบมาตรฐานกลาง, โรงเรียนมธัยมศึกษา 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed to investigate the link between math achievement authentic and ordinary national education 
test: a case study of small secondary school. The schools were purposively selected in Phipun and Chawang district, 
Nakhon Si Thammarat province. We recorded the math score from standard test, O-NET and authentic assessment of 168 
students in grade 7, 8, 9 and 12 (semester 1/2560 and 2/2560). Analyzed the correlation between math achievement 
authentic and ordinary national education test. We found positive correlation between the standard test and achievement 
authentic in school, 31.1% (1/2560) and 34.5% (2/2560) in grade 7. 63% in grade 8 only semester 2/2560, 44.3% only 
semester 1/2560 in grade 9 and no relationship in grade 12. The results of critical information to adjust the learning 
process to enhance the achievement of mathematics, authentic tests and standard test will the most consistent. 
 
Keyword: Mathematics, Achievement Authentic, O-NET, Secondary School 
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บทน า 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตุผล 

เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ 
แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ  ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้
ดีข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แมว้า่สาระคณิตศาสตร์จะมีความส าคญั
มากก็ตาม แต่ปัจจุบนัสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของไทยยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีคะแนนต ่า ทั้งการวดัผลตามสภาพจริงในชั้นเรียนและการวดัผลโดยใชข้อ้สอบมาตรฐานกลาง 
การวดัประเมินตามสภาพจริงของผูเ้รียนจะพฒันามากนอ้ยเพียงไร ข้ึนอยูก่บักิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง (Authentic Learning) การปฏิรูปการเรียนรู้ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ได้
ระบุว่าการจดัการศึกษายึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญั
ท่ีสุด มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบั การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีคุณลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ คือ (1) เป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนและกลุ่มผูเ้รียนมากกวา่เน้ือหาวิชาและผูส้อน และ (2) เปิดโอกาส                  
ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลกัสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดจ้ดัท าแบบวดัระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลการประเมินเป็นท่ีเช่ือถือได ้สามารถ
น าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดไ้ปวางแผนแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐานเกิดผลการประเมินนกัเรียนท่ีแทจ้ริง 
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 เรียกวา่ขอ้สอบมาตรฐานกลาง (ส านกัทดสอบทางการศึกษา, 
2560) และกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) จดัท าแบบวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 เรียกวา่ ขอ้สอบ โอเน็ต (Ordinary National Educational Test: O-NET) เพื่อประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงสถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและ
ทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา จดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียน
ไดต้ามความพร้อมและจุดเนน้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การประเมินตามสภาพจริงเป็นการออกแบบงานหรือภาระงาน
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้และทกัษะในการผลิตช้ินงาน อาจจะเป็นงานเขียนรวมทั้งขอ้สอบและงานท่ีใชว้สัดุอุปกรณ์ปฏิบติั
ในสภาพท่ีเป็นจริง หรือเสมือนจริงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(กฤธยากาญจน์, 2560)  การวดัผลตามสภาพจริงช่วยให้
สามารถประเมินและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมซ่ึงหากเป็นไปตามกรอบตวัช้ีวดัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหรือผลท่ีไดใ้กลเ้คียงกบัการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานในระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ การ
วดัและประเมินผลในชั้นเรียนนั้นประสบความส าเร็จ 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. แหล่งศึกษาและวธีิด าเนนิการวจิยั 

สหวิทยาเขตตน้น ้ าตาปี จงัหวดันครศรีธรรมราช ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ประกอบดว้ย
โรงเรียนมธัยมศึกษาจ านวน 5 โรง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรง 
ผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กจ านวน 2 โรงแบบเจาะจงท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีอ าเภอติดกนั คือ 
โรงเรียนนางเอ้ือยวทิยา อ าเภอพิปูน และโรงเรียนละอายพิทยาณุสรณ์ อ าเภอฉวาง 

1.1 แหล่งศึกษา โรงเรียนนางเอ้ือยวทิยา ต าบลควนกลาง อ าเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช และโรงเรียน
ละอายพิทยาณุสรณ์ ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แหล่งศึกษาโรงเรียนนางเอ้ือยวทิยาและโรงเรียนละอายพิทยาณุสรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
1.2 วธีิด าเนินการวจิยั  
ปีการศึกษา 2560 นักเรียนโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยาและโรงเรียนละอายพิทยาณุสรณ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 มี

จ านวนรวม 239 คน ผูว้ิจยัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงในระดบัชั้นท่ีมีการสอบวดัผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางหรือขอ้สอบ
โอเน็ต คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3 และ 6 จ านวนรวม 168 คน เก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ภาคเรียนท่ี 1/2560 และ 2/2560 ซ่ึงผลการประเมิน
ตามสภาพจริงใชค้ะแนนรวมรายวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานภาคเรียนท่ี 1/2560 และ 2/2560 จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
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รูปที ่2 ล าดบัการประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางหรือโอเน็ต 
 
จากภาพท่ี 2 ขอ้สอบมาตรฐานกลางหรือขอ้สอบโอเน็ต ก าหนดสอบหลงัจากประเมินสภาพจริง ภาคเรียนท่ี 

1/2560 ก่อนประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนท่ี 2/2560 รายละเอียดดงัน้ี 
- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 เก็บขอ้มูลการประเมินผลตามสภาพจริงรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนท่ี 1/2560, 

2/2560 และผลการสอบขอ้สอบมาตรฐานกลาง โดยส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 เก็บขอ้มูลการประเมินผลตามสภาพจริงรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนท่ี 1/2560, 
2/2560 และผลการสอบขอ้สอบโอเน็ต โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

- การประเมินผลตามสภาพจริงรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 
การประเมินตามสภาพจริงระหว่างเรียนใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมโดยครู แบบประเมินงานกลุ่มโดยเพ่ือน 
ตนเองและผูป้กครอง แบบบนัทึกคะแนนใบงาน/ใบกิจกรรม แบบประเมินโครงงาน และประเมินแฟ้มสะสม
ผลงาน การประเมินสภาพจริงหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบตามจุดประสงค์ ซ่ึงไดมี้การก าหนดกรอบการ
ประเมินไวแ้ลว้ร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน 

ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ศึกษาความแตกต่างระหวา่งผลการประเมินตามสภาพจริงเฉล่ียและ
ผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง 

ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เม่ือวดัตามสภาพจริงและวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง  
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ตารางที ่1 คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริง 
                 และผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง  (*P<0.05) 

ระดบัชั้น Authentic Assessment (%) Standard Test (%) Statistical test 
 1/2560 2/2560   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 54.7811.63b 57.8214.72b 25.276.58a F2,150 = 125.18* 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 56.0713.59b 50.1919.71b 31.8313.15a F2,123 = 26.99* 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 54.1711.68b 55.1412.65b 20.327.58a F2,111 = 126.74* 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 61.5415.38b 63.3514.57b 16.086.44a F2,108 = 162.40* 

จากตารางท่ี 1 ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิรายวิชาคณิตศาสตร์เม่ือประเมินผลตามสภาพจริงและเม่ือใชข้อ้สอบ
มาตรฐานกลาง พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3 และ 6 ผลการประเมินตามสภาพจริงในภาคเรียนท่ี 1/2560 และภาค
เรียนท่ี 2/2560 ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากเป็นการประเมินการพฒันาของผูเ้รียนแต่ละคนตามสภาพจริง การประเมินตาม
สภาพจริงไม่ไดน้ าช้ินงานทุกช้ินมาประเมินแต่เลือกเฉพาะช้ินงานท่ีผูเ้รียนท าไดดี้และบอกความสามารถของผูเ้รียนตาม
ลกัษณะท่ีครูตอ้งการประเมินเพ่ือเสริมแรงและกระตุน้ให้ผูเ้รียนผลิตงานท่ีดีออกมามากข้ึน (ชาตรี, 2561) แต่การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริงต่างจากผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 การ
ประเมินตามสภาพจริงใชข้อ้มูลหลากหลายเพ่ือการประเมิน เน้นการแกปั้ญหาท่ีสะทอ้นถึงชีวิตจริง (สมนึก นนธิจนัทร์, 
2540) รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (สุปราณี, 2553) การประเมินผล

ประเมินผลตามสภาพจริง 
1/2560 

ประเมินผลตามสภาพจริง 
2/2560 

ประเมินผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง
หรือโอเน็ต 
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จากสภาพจริง เป็นการประเมินความกา้วหนา้และการแสดงออกของนกัเรียนแต่ละคนบนรากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้เคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย (อนุวติั, 2548) ซ่ึงดังกล่าวท าให้ผลการประเมินตามสภาพจริงมี
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่การวดัโดยใชข้อ้สอบมาตรฐานกลางอยา่งมีนยัส าคญั 
ตารางที ่2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัระหวา่งคะแนนจากขอ้สอบมาตรฐานกลางขอ้สอบโอเน็ตและการ
 ประเมินผลตามสภาพจริงรายวชิาคณิตศาสตร์ (*P<0.05, ** P<0.01) 

  Authentic Assessment 
  1/2560 2/2560 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (n=51)    
Standard Test Pearson  Correlation 0.311* 0.345* 

 Sig (2-tailed) 0.026 0.013 
Authentic Assessment 1/2560 Pearson  Correlation 1.000 0.684** 

 Sig (2-tailed)  0.000 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (n=42)    

Standard Test Pearson  Correlation 0.304 0.630** 
 Sig (2-tailed) 0.051 0.000 

Authentic Assessment 1/2560 Pearson  Correlation 1.000 0.567** 
 Sig (2-tailed)  0.000 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (n=38)    
 O-NET Pearson  Correlation 0.443** 0.226 

 Sig (2-tailed) 0.005 0.172 
Authentic Assessment 1/2560 Pearson  Correlation 1.000 0.735** 

 Sig (2-tailed)  0.000 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (n=37)    

O-NET Pearson  Correlation 0.073 0.143 
 Sig (2-tailed) 0.667 0.398 

Authentic Assessment 1/2560 Pearson  Correlation 1.000 0.828** 
 Sig (2-tailed)  0.000 

ตารางท่ี 2 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามสภาพจริงและการ
วดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนท่ี 1/2560 กบัภาค
เรียนท่ี 2/2560 มีความสมัพนัธ์กนัร้อยละ 68.4 และผลการประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนท่ี 1/2560 มีความสมัพนัธ์อยา่งมี
นยัส าคญักบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง ร้อยละ 31.1 ภาคเรียนท่ี 2/2560 ร้อยละ 34.5 นัน่คือนกัเรียนท่ีมีผลการวดั
ในชั้นเรียนตามสภาพจริงสูงจะมีผลการสอบดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางสูง และนกัเรียนท่ีมีผลการวดัในชั้นเรียนตามสภาพ
จริงต ่าจะมีผลการสอบดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางต ่าดว้ย เน่ืองจากเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้ง 
2 ภาคเรียนเป็นเน้ือหาท่ีคุน้เคยในชีวติประจ าวนั เช่น จ านวนนบั จ านวนเตม็ ทศนิยม คู่อนัดบั กราฟ ความน่าจะเป็น เป็นตน้ 
การจดัการเรียนการสอนวดัและประเมินตามสภาพจริงจึงมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิท่ีวดัดว้ยขอ้อบมาตรฐานกลาง  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนท่ี 1/2560 กบัภาคเรียนท่ี 2/2560 มี
ความสมัพนัธ์กนัร้อยละ 56.7 ผลการประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนท่ี 1/2560 ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบ
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มาตรฐานกลาง แต่การประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนท่ี 2/2560 มีความสัมพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง 
ร้อยละ 63.0 กล่าวคือถา้นักเรียนคนใดมีผลการประเมินตามสภาพจริงต ่า จะมีผลการวดัด้วยขอ้สอบมาตรฐานต ่า หาก
นกัเรียนมีผลการประเมินตามสภาพจริงสูง จะมีผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางสูงดว้ย อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากการ
จดัการเรียนการสอน วดัและประเมินผลตามสภาพจริงในเน้ือหาท่ีเรียนมีทั้งง่ายคุน้เคยในชีวติประจ าวนั และเน้ือหายาก  

การเรียนการสอนเพื่อวดัและประเมินผลตามสภาพจริงในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียน
ท่ี 1 ไดแ้ก่ อตัราส่วน ร้อยละ การวดั แผนภูมิวงกลมและการแปลงทางเรขาคณิต ยงัไม่สามารถท าให้นักเรียนวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามจุดประสงค์ของตวัช้ีวดัท าให้ผลการประเมินตามสภาพจริงไม่สอดคลอ้งสัมพนัธ์
กับการวดัด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง หรืออาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากนักเรียนขาดความตั้ งใจเดาข้อสอบ และไม่เห็น
ความส าคญัของการวดัผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง ภาคเรียนท่ี 2 การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงมีความสัมพนัธ์กบั
การวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลาง แต่คะแนนของการวดัประเมินผลตามสภาพจริงเฉล่ียต ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัชั้น
อ่ืนๆ อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สนใจเร่ืองอ่ืนท่ีมากกวา่การเรียน เช่น เพศตรงขา้ม เพ่ือน หรือ
ส่ือออนไลน์ มากกว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นกัเรียนส่งผลกระทบดา้นอารมณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการเรียน (ดวงรัตน์, 2558) การไม่เห็นความส าคญัของผลการ
เรียน ไม่กระตือรือร้นท่ีจะเรียนเพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนหรือเปล่ียนท่ีเรียนใหม่ก็เป็นอีกสาเหตุท่ีท าให้การวดั
ประเมินผลตามสภาพจริงในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและการวดัผลดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 มีความสัมพนัธ์
กนัแต่คะแนนเฉล่ียต ่าเม่ือเทียบกบัชั้นอ่ืน  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนท่ี 1/2560 กบัภาคเรียนท่ี 2/2560 มี
ความสัมพนัธ์กันร้อยละ 73.5 และผลการประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนท่ี 1/2560 มีความสัมพนัธ์กับผลการวดัด้วย
ขอ้สอบโอเน็ตอยา่งมีนยัส าคญั ร้อยละ 44.3 แต่การประเมินตามสภาพจริง ภาคเรียนท่ี 2/2560 ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลการ
วดัดว้ยขอ้สอบโอเน็ต ซ่ึงความตั้งใจเรียนส่งผลทางตรงและทางออ้มต่อคะแนนโอเน็ต   (สถิรพร, 2553) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนท่ี 1/2560 กบัภาคเรียนท่ี 2/2560 มี
ความสัมพนัธ์กนัร้อยละ 82.8 แต่ผลการประเมินตามสภาพจริงทั้งภาคเรียนท่ี 1/2560 และ 2/2560 ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผล
การวดัดว้ยขอ้สอบโอเน็ต อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไม่ให้ความส าคญักบัคะแนนสอบ แต่ให้
ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกทางเดินหลงัจากส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มากกวา่  ปีการศึกษา 2548 – 2555 
ผลการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีคะแนนต ่ามาโดยตลอด ซ่ึงในปีการศึกษา 
2555 คะแนนยงัคงต ่าเฉล่ียร้อยละ 22.7 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

 

สรุปผลการวจัิย 
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเลก็ ในสหวิทยาเขตตน้น ้ าตาปี สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เม่ือประเมินตามสภาพจริงภาคเรียนท่ี 1/2560 และ 2/2560 ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางซ่ึงจัดท าตามโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 คะแนนประเมินตามสภาพจริงกับคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3 และ 6 (ตารางท่ี 1) พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการประเมินตามสภาพจริงและผลการ
วดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางของนักเรียนแต่ละคน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการประเมินตามสภาพจริงมี
ความสมัพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทั้ง 2 ภาคเรียน กล่าวคือนกัเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ตามสภาพจริงต ่า จะมีผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานต ่า หากนกัเรียนมีผลการประเมินตามสภาพจริงสูง จะมีผลการวดัดว้ย
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ขอ้สอบมาตรฐานกลางสูงดว้ย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการประเมินตามสภาพจริงมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบั
ผลการวดัดว้ยขอ้สอบมาตรฐานกลางเฉพาะภาคเรียนท่ี 2/2560 เท่านั้น ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการประเมินตามสภาพ
จริงมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบโอเน็ตเฉพาะภาคเรียนท่ี 1/2560 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 ผลการประเมินตามสภาพจริงของนกัเรียนแต่ละคนไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการวดัดว้ยขอ้สอบโอเน็ต ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณนางสาวกัญญ์พิดา  จงคง ผูอ้  านวยการโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา นายโสภณ  บุรีแสง ผูอ้  านวยการ

โรงเรียนละอายพิทยาณุสรณ์ ท่ีให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพฒันางานและยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผูว้ิจัยใน
ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณนายเสกสรร สรรสรพิสุทธ์ิครู
โรงเรียนยพุราชวทิยาลยัท่ีช่วยจุดประกายความคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือกระท า (Active Learning)ตามแนวทาง
สะเตม็ศึกษาและการเขียนบทความวจิยั ขอขอบคุณครูผูส้อนรายวชิาคณิตศาสตร์ทุกท่าน ขอบคุณนกัเรียนโรงเรียนนางเอ้ือย
วิทยาและโรงเรียนละอายพิทยาณุสรณ์ ท่ีให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข  
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อทิธิพลของบุคลกิภาพแบบเปิดเผยและแบบเกบ็ตัวทีม่ีต่อการอ่าน  
The Influence of Extroversion-Introversion Personality on Reading Performance 

 
ณฐัธนนท ์หงส์วริทธ์ิธร1* 

Nuttanont Hongwarittorrn1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 บุคลิกภาพเป็นปัจจยัหน่ึงของความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูท่ี้มีบุคลิกภาพแตกต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมแตกต่าง
กนัไป  นักเรียนนักศึกษาใชส้ถานท่ีมีเสียงรบกวนต่างกนัในการอ่าน ยอ่มส่งผลต่อความสามารถในการจดจ าและเขา้ใจ
เน้ือหาแตกต่างกนัออกไป งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพ กบัความเขา้ใจในการ
อ่านท่ีมีสภาพแวดลอ้มต่างกนัของนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยและบุคลิกภาพเก็บตวั  ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงการทดลอง
รูปแบบ 2x2 การเปรียบเทียบระหวา่งบุคคล (between-subject design) ท่ีมีตวัแปรตน้บุคลิกภาพ  (แบบเปิดเผยกบัแบบเก็บ
ตวั) และตวัแปรตน้สภาพแวดลอ้มในการอ่าน (ฟังเพลงกบัไม่ไดฟั้งเพลง)  กบัผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจ านวน 100 คน  คดัเลือก
เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมการทดลองท่ีมีคะแนนบุคลิกภาพท่ีสามารถแยกแยะตามบุคลิกภาพแบบเปิดเผยกบัแบบเก็บตวั ไดอ้ย่าง
ชดัเจน ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยและเก็บตวั มีจ านวน 22 คน และ 16 คนตามล าดบั ผลการทดลอง พบวา่ 
ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองท่ีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัเม่ืออ่านเอกสารในสถานการณ์ท่ีไม่ไดฟั้งเพลงแลว้ คะแนนการทดสอบการ
อ่านไม่แตกต่าง แต่ในสถานการณ์ท่ีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองตอ้งฟังเพลงขณะท่ีอ่านเอกสาร กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการทดลองท่ีมี
บุคลิกภาพเปิดเผย มีคะแนนในการอ่านสูงกวา่กลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการทดลองสนบัสนุน
งานวจิยัท่ีผา่นมาและสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของบุคคล 
 
ค าส าคญั : บุคลิกภาพ, บุคลิกภาพแบบแสดงตวั, บุคลิกภาพเก็บตวั, การอ่าน 
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ABSTRACT 
 

Personality is an important factor of individual differences. People with different personality behave differently.  
Students with different personality study at places with different environments.  The environment affects the student’s 
memory and comprehension in reading.   This research aims to examine the influence of Extroversion-Introversion 
personality on comprehension of reading in different environment setting.   The experimental methodology of 2x2 
between-subject design was used to study with the independent variable of personality (Extrovert vs. Introvert) and the 
second independent variable of reading environment setting (listening to music and not listening to music). The 
experiment was conducted with 100 participants, only those who had distinguishable Extroversion-Introversion 
personality scores were selected for data analysis.  There were twenty-two Extroverts and sixteen Introverts, respectively.  
The experimental results showed that participants with different personality traits when reading documents in non-
listening-to-music setting had no different reading scores, while in listen-to-music setting the Extrovert group had 
significantly higher reading scores than the Introvert group.   This experimental results support past research and 
correspond to the personality of the individuals.  
 
Keywords: Personality, Extrovert, Introvert, Reading 
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บทน า 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าให้บุคคลมากมายมีพฤติกรรมการใชเ้วลาเปล่ียนแปลงอยา่งมาก ซ่ึงไม่เพียงเป็น

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ ประเทศไทยก็ประสบกบัเหตุการณ์ท่ีบุคคลกม้หนา้เล่นสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพา เช่น 
ในช่วงเวลาท่ีบุคคลก าลงัเดิน ระหวา่งนั่งรอ ระหวา่งอยู่ในรถไฟฟ้า นักเรียนนักศึกษาเม่ืออยู่ในช่วงพกั ก็จะกม้หน้าเล่น
โทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่ในระหว่างเรียน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม
เปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นไดช้ดั  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนนกัศึกษาในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากดว้ยเช่นกนั นกัศึกษาใชส้มาร์ทโฟน
อัดเสียงของการบรรยายและน ากลับไปฟังทบทวน ถ่ายรูปการเขียนโน้ตต่างๆ ของอาจารย์ ตัวอย่างท่ีอาจารย์ใช้
ประกอบการบรรยาย นกัศึกษาจึงไม่ตอ้งจดค าบรรยาย เขา้ห้องเรียนเพ่ือไปฟังบรรยายอยา่งเดียว และอีกหลายคนก็อาจจะ
เขา้ไปโดยไม่ตอ้งให้ความสนใจการบรรยายของอาจารยม์ากนัก เพราะไดอ้ดัค าบรรยายไวอ้ยู่แลว้ นักศึกษาสามารถจะ
น าเอาไฟลเ์สียง หรือรูปภาพกลบัมาศึกษาหรือทบทวนในภายหลงั  

หนงัสือต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนมีรูปแบบท่ีเป็น E-book มากข้ึน นกัเรียนนกัศึกษาก็ใชเ้วลาไปกบัการ
อ่านเอกสารผ่านหนา้จอคอมพิวเตอร์และผ่านอุปกรณ์พกพา  รูปแบบการเรียนการศึกษาในลกัษณะเช่นน้ีก็สะทอ้นให้เห็น
การเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบัการเรียนการสอนของนกัศึกษาในอดีตอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นรูปแบบไหนท่ีจะให้ผลการ
เรียนดีกว่ากนัหรือไม่ก็ตาม แต่ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดักบัการเรียนในปัจจุบนัจะมีแนวโน้มท่ีผูเ้รียนจะศึกษาทบทวนเอกสารการ
เรียนกบัระบบคอมพิวเตอร์เพียงล าพงัคนเดียวมากข้ึน 

นกัเรียนนกัศึกษาบางคนเม่ือตอ้งอ่านเอกสารหนงัสือต ารา จะมีการเปิดเพลงหรือทีวีท าใหส้ภาพแวดลอ้มไม่เงียบ
จะช่วยให้นกัเรียนนกัศึกษาผูน้ั้นจึงจะสามารถอ่านหนงัสือได ้ในขณะท่ีบางคนจ าเป็นตอ้งหาสถานท่ีเงียบๆเพ่ือท่ีตนเองจะ
สามารถมีสมาธิจดจ่อกบัเอกสารท่ีตนเองก าลงัอ่านอยูใ่นขณะนั้นได ้ จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการสภาพแวดลอ้มในการอ่านท่ี
แกต่างกนัเป็นการสะทอ้นถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

บุคคลิกภาพเป็นปัจจัยส าคัญหน่ึงท่ีสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีนักวิจัยในหลายสาขาได้น าไป
ศึกษาวิจยัเพราะเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน (performance) ของบุคคลหรือพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
งานวิจยัหลายช้ินไดศึ้กษาถึงบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัในการอ่านเอกสาร งานวจิยัท่ีไดผ้า่นมาไดช้ี้ให้เห็นวา่ บุคคลท่ี
มีบุคลิกภาพต่างกนัจะมีความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนั Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary (2014) ไดท้ าวจิยักบันกัศึกษา
ท่ีศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผย (Extrovert) และบุคลิกภาพเก็บตวั (Introvert) พบว่า 
นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยท าคะแนนทดสอบความเขา้ใจในการอ่านไดสู้งกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยให้เหตุผลวา่ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยจะเป็นบุคคลท่ีชอบปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท าให้มี
โอกาสได้เรียนรู้และใช้ภาษาได้มากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตัว ในขณะท่ี Andriyani (2016) ได้ท าการศึกษา
เปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extrovert) กบับุคลิกภาพเก็บตวั (Introvert) ใน
ลกัษณะเดียวกนั กลบัพบวา่ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวัท าคะแนนทดสอบความเขา้ใจในการอ่านไดสู้งกวา่นกัศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพแบบเปิดเผย โดยให้เหตุผลไวว้า่ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยจะให้ความสนใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตนเอง ไม่
สามารถมีความสนใจจดจ่อกับเอกสารในขณะท่ีอ่านได ้จะเห็นได้ว่า ผลการวิจยัให้ผลท่ีขดัแยง้กัน แต่ส่ิงท่ีคน้พบของ
งานวจิยัน้ีเหมือนกนัคือ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  

เน่ืองจากแนวโนม้นกัเรียนนกัศึกษาใชอุ้ปกรณ์พกพาท่ีมีมากข้ึนในปัจจุบนั พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์พกพาท่ีแยก
เป็นส่วนบุคคล พฤติกรรมการเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป  ประกอบกบันกัศึกษาแต่ละคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัยอ่มจะมีส่วน
ท าให้นกัศึกษาเม่ืออ่านเอกสารในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัจะมีความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนัไป งานวจิยัช้ินน้ีจึงมี
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เป้าหมายท่ีจะศึกษานักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนั อ่านเอกสารในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จะมีคะแนนทดสอบ
ความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ โดยคาดหวงัขอ้คน้พบของงานวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา
และอาจารยท่ี์จะก าหนดสภาพแวดลอ้มในการอ่านสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตนเองท าให้ความเขา้ใจในการอ่านเป็นไป
ไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  Andriyani (2016) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านของนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 
(Extrovert) กบับุคลิกภาพเก็บตวั (Introvert) กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาในชั้นปีท่ี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลยั Lampung 
Selatan จ านวน 64 คน  ใชรู้ปแบบการทดลองแบบ ex post facto ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวัท า
คะแนนในการอ่าน (Mean=71.96) ไดสู้งกวา่นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผย (Mean=63.75) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 95% 
สาเหตุท่ีนกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยประสบปัญหาในการอ่านมากกวา่ อาจเป็นเพราะนกัศึกษาท่ีมีบุคลิกถาพเปิดเผยให้
ความสนใจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตนเอง จึงท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามสนใจกบัเน้ือหาในขณะอ่านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนกัศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพเก็บตัวในทางตรงข้ามสามารถให้ความสนใจในการอ่านได้ดีกว่ามี คุณลักษณะบุคลิกภาพเก็บตัวจึงมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความเขา้ใจในการอ่าน 

Mall-Amiri & Nakhaie (2013) ท าวิจยัเปรียบเทียบนักศึกษาหญิงท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยและเก็บตวัซ่ึงศึกษาใน
สาขาวิชาศึกษาภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) ในทกัษะทางการอ่านและการฟังภาษาองักฤษ โดยใชเ้คร่ืองมือวดั
บุคลิกภาพของ Eysenck (EPI) ท าการทดสอบทกัษะการฟังจ านวน 6 เร่ือง จ านวนค าถามทั้งหมด 80 ขอ้ และทดสอบทกัษะ
การอ่านจ านวน 8 เร่ืองจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 60 ขอ้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาหญิงชั้นปีท่ี 2 จ านวน 150 คน มีจ านวน
นักศึกษา 108 คนท่ีน ามาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยกับบุคลิกภาพเก็บตัว กลุ่มของ
นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มจะไดรั้บการทดสอบทกัษะการอ่านและการฟังเหมือนกนั   ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ t-test พบว่า นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตัวท าคะแนนในทักษะการฟังได้สูงกว่านักศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพเปิดเผยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีทั้งสองกลุ่มไม่มีคะแนนทกัษะการอ่านแตกต่างกนั ผลการวจิยัอาจจะ
เป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการเรียนรู้ทางภาษากับคุณลกัษณะบุคลิกภาพ ซ่ึงน าสู่การะเป็น
ขอ้แนะน าใหก้บัผูส้อนท่ีจะใชกิ้จกรรมให้สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพเพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ทกัษะทางภาษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

Nurianfar, Azizi Far, & Gowhary (2014) ท าวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านของนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพ
เปิดเผยกบันักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวั โดยเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาสองกลุ่ม นกัศึกษา
บุคลิกภาพเปิดเผยเป็นกลุ่มบุคคลท่ีน่าจะไดเ้ปรียบในการเรียนรู้ทางภาษามากกวา่เพราะเป็นบุคคลท่ีชอบมีการปฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน จึงเป็นผูท่ี้น่าจะไดใ้ชท้กัษะภาษาไดม้ากกวา่ กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวั ดงันั้นนักศึกษาบุคลิกภาพ
เปิดเผยจึงถูกคาดหวงัวา่จะเป็นกลุ่มท่ีท าคะแนนความเขา้ใขในการอ่านไดสู้งกวา่กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีบุคลิภาพเก็บตวั ผลการ
ทดลองกับนักศึกษาผูเ้รียนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษในเมือง ilam ประเทศอิหร่าน จ านวน 60 คนพบว่า นักศึกษาท่ี
บุคลิกภาพเปิดเผยท าคะแนนความเขา้ใจในการอ่านไดสู้งกวา่นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวัอยา่งมีนียส าคญัทางสถิติ  

จากงานวิจยัในต่างประเทศ จะเห็นไดว้า่ งานวิจยัหลายช้ินไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบับุคลิกภาพของนักศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางภาษาทั้งดา้นการอ่านและการฟัง  ในขณะท่ียงัขาดงานวจิยัทางดา้นเด่ียวกนัน้ีในประเทศไทย  อยา่งไร
ก็ตาม จากขอ้คน้พบของงานวิจยัในต่างประเทศจะเห็นไดว้่า ผลงานวิจยัยงัมีความขดัแยง้กนัอยู่ งานวิจยัของ Andriyani 
(2016) และ Mall-Amiri & Nakhaie (2013) ไดข้อ้สรุปว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวัสามารถท าคะแนนความเขา้ใจใน
การอ่าน และคะแนนในการฟัง สูงกวา่กลุ่มนกัศึกษาบุคลิกภาพเปิดเผย โดยใหเ้หตุผลวา่ กลุ่มผูท่ี้มีบุคลิกภาพเก็บตวัสามารถ
ให้ความสนใจกบัเน้ือหาท่ีก าลงัท าอยู ่(Working Memory) ไดดี้กว่ากลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผย ในขณะท่ี Nurianfar, Azizi 
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Far, & Gowhary (2014) กลบัพบว่า นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพเก็บตวั 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ตวัแปรและสมมติฐาน  

งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านระหว่างบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ
เปิดเผยกบับุคลิกภาพเก็บตวัในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ตวัแปรตน้ในงานวิจยัน้ีมี 2 ตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปรบุคลิกภาพ 2 
ระดบั (บุคลิกภาพแบบเปิดเผยและแบบเก็บตวั) และตวัแปรตน้สภาพแวดลอ้มในขณะอ่านขอ้ความ 2 ระดบั (ฟังเพลงและ
ไม่ไดฟั้งเพลง) ตวัแปรตามเป็นคะแนนความเขา้ใจในการอ่านเอกสาร  
2. การออกแบบการทดลอง  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงการทดลองท่ีมีรูปแบบการทดลองเป็นแบบ 2x2 การเปรียบเทียบระหว่างบุคคล 
(between factorial design) ประกอบดว้ย 2 ระดบัของตวัแปรบุคลิกภาพ และ 2 ระดับของตวัแปรสภาพแวดลอ้มในขณะ
อ่าน ท าใหมี้กลุ่มทดลองทั้งหมด 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มทดลอง 1 เป็นกลุ่มท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยอ่าน
เอกสารพร้อมกบัฟังเพลง กลุ่มทดลอง 2  เป็นกลุ่มท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยอ่านเอกสารโดยไม่ไดฟั้ง
เพลง กลุ่มทดลอง 3 เป็นกลุ่มท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีบุคลิกภาพเก็บตวัอ่านเอกสารพร้อมกบัฟังเพลง และกลุ่มทดลอง 4 
กลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีมูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวัอ่านเอกสารโดยไม่ไดฟั้งเพลง งานวิจยัน้ีเลือกใชรู้ปแบบการ
ทดลองแบบการเปรียบเทียบระหวา่งบุคคล ดงันั้นผูเ้ขา้การทดลองท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 1 คนจะถูกสุ่มใหเ้ขา้กลุ่มการ
ทดลอง 1 หรือ 2 ส่วนผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวั 1 คนจะถูกสุ่มใหเ้ขา้กลุ่มทดลอง 3 หรือ 4 
3. การวดัผลการทดลอง  

ในงานวิจยัน้ีจะวดัผลความเขา้ใจในการอ่านเป็นคะแนนท่ีตอบไดถู้กตอ้งจากการอ่านบทความข่าวทั้งหมด 3 ข่าว 
ซ่ึงประกอบดว้ยข่าวท่ีมีเน้ือหาท่ีมีอารมณ์ความรู้สึกเศร้า สนุกสนาน และข่าวกลางๆ ท่ีมีเน้ือหาทัว่ไปท่ีไม่มีอารมณ์เขา้ไป
เก่ียวขอ้ง เพ่ือมิให้เกิดความล าเอียงของเน้ือหาของข่าวท่ีมีต่อการจดจ า เพราะทฤษฎี Pollyanna Principle และผลงานวิจยั
ทางจิตวิทยา ไดช้ี้ให้เห็นวา่ ส่ิงท่ีผ่อนคลายหรือท าให้รู้สึกดี จะท าให้บุคคลจ าไดแ้ม่นย  ามากและนานกวา่ส่ิงท่ีหดหู่หรือ
สะเทือนใจ ส่วนส่ิงท่ีเป็นกลางไม่ผ่อนคลายหรือไม่หดหู่ พบว่าบุคคลจะจ าไดน้้อยท่ีสุด (Matlin, 2012)   ข่าว 1 ข่าวจะมี
ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 5 ค าถาม คะแนนเตม็ของการอ่านข่าวทั้งหมด 15 คะแนนต่อบุคคล 
4. สมมติฐานการทดลอง 

บุคลิกภาพเป็นปัจจยัหน่ึงทีแสดงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยจะเป็นผูท่ี้สนใจต่อ
ผูค้นและส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั สนใจต่อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกภายนอกมากกวา่จะจดจ่อสนใจเฉพาะเร่ืองของ
ตนหรือภายในใจตนเองเท่านั้น มีความสนใจในการเขา้สังคม ชอบสังคมชอบพบปะผูค้นมากกว่าส่ิงของ ชอบสมาคม 
ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวัจะเป็นจะมีแนวโนม้ท่ีจะเก็บตวั เก็บความทุกขไ์วก้บัตนเอง ไม่มีความมัน่ใจในตวัเอง 
ท่ีจะต่อสู้กบัเหตุการณ์ภายนอก ชอบคิด ชอบท าอะไรเงียบ ๆ อยูค่นเดียว และชอบครุ่นคิดคนเดียว (คนึง ตรงต่อกิจ, 2553) 
และจากงานวจิยัของ Andriyani (2016) และ Mall-Amiri & Nakhaie (2013) พบวา่นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวัสามารถท า
คะแนนความเขา้ใจในการอ่าน และคะแนนในการฟัง สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาบุคลิกภาพเปิดเผย ในขณะท่ี Nurianfar, Azizi 
Far, & Gowhary (2014) กลบัพบว่า นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพเก็บตวั จึงท าใหส้มมติฐานวจิยัน้ี เป็นดงัน้ี  
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4.1 ปัจจยับุคลิกภาพส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน กลุ่มทดลองท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวัจะมีคะแนนความเขา้ใจใน
การอ่านแตกต่างกลุ่มทดลองท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 

4.2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการอ่านเอกสารส่งผลต่อความเขา้ในการอ่าน กลุ่มทดลองท่ีอ่านเอกสารท่ีไม่ไดฟั้ง
เพลงจะมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างจากกลุ่มทดลองท่ีอ่านเอกสารพร้อมฟังเพลงดว้ย 

4.3  ปัจจยับุคลิกภาพร่วมกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการอ่านส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน 
5.ผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง 

ในการทดลองน้ี ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองเป็นนกัศึกษา ของมหาวทิยาลยัจ านวน 100 คน โดยท าการสุ่มขอความ
อนุเคราะห์จากนกัศึกษาท่ีเขา้มาใชบ้ริการในหอสมุดกลางของมหาวทิยาลยั ซ่ึงจะมีนกัศึกษามาจากหลากหลายคณะ และ
เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการทดลอง เพราะเป็นบริเวณท่ีนกัศึกษาคุน้เคยใชเ้ป็นท่ีอ่านหนงัสือ 
6.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองจะประกอบแบบทดสอบบุคลิกภาพเปิดเผยและเก็บตวัท่ีพฒันาข้ึนโดย (รสชรินทร์ 
ฉายแก้ว, 2536) ถูกคัดเลือกมาเฉพาะข้อค าถามท่ีเป็นค าถามเก่ียวข้องกับบุคลิกภาพมิติเปิดเผยกับเก็บตัวเท่านั้ น 
(Extroversion-Introversion dimension) มีจ านวนทั้ งหมด 10 ข้อค าถามซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ากบั 0.6932  และในงานวิจยัน้ีไดท้ าการทบทวนวิเคราะห์ค่าความ
เช่ือมัน่โดยใช้สูตรเดียวกนักบัจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 30 คนได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.7 ซ่ึงใกลเ้คียงกบังานวิจยัตน้ฉบับ    
เอกสารเพ่ือใชท้ดสอบความเขา้ใจในการอ่านมีทั้งหมด 3 เร่ือง 2 เร่ืองเป็นเร่ืองท่ีน ามาจาก 1) ข่าวท่ีมีเน้ือหาหดหู่ เป็นข่าว
เก่ียวกบัการฆาตกรรม และ 2) ข่าวท่ีมีเน้ือหากลางมิไดส่้งผลต่ออารมณ์ของผูอ่้าน เป็นข่าวเก่ียวกบัการกีฬา ส่วนเร่ืองท่ี 3 
เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนเองจากเหตุการณ์จริงของนักศึกษาโดยมีเน้ือหาท่ีท าให้ผู ้อ่านเกิดความข าขัน ตลก สนุกสนาน 
แบบทดสอบความเขา้ใจในการอ่านเป็นขอ้ค าถามท่ีใชท้ดสอบความจ าและความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาในเร่ืองท่ีผูเ้ขา้ร่วมการ
ทดลองไดอ่้าน ค าถามท่ีถูกสร้างข้ึนจ าน ามาจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านเท่านั้น แต่ละเร่ืองจะมีค าถามอยู ่5 ขอ้ การสร้างค าถามจะ
เลียนแบบการสร้างค าถามในการทดลองเร่ืองการอ่านของ (Matlin, 2012) ซ่ึงมีอยูส่องลกัษณะ คือ ค าถามถูกสร้างข้ึนใน
ลกัษณะท่ีมีเน้ือหาตามท่ีปรากฏในเน้ือหาท่ีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองไดอ่้านจริง บางค าถามเป็นจะค าถามท่ีมีความใกลเ้คียงกบั
เน้ือหาท่ีอ่านแต่มีบางส่วนเปล่ียนแปลงไปเลก็นอ้ยแต่ไม่ไดเ้ปล่ียนความหมายหลกัของประโยค (Lexical Change) และบาง
ค าถามจะเป็นค าถามท่ีถูกเปล่ียนแปลงความหมายไป (Semantic Change) ตวัอยา่งเช่น เน้ือหาในข่าวไดก้วา่ไว ้“น.ส.พรทิพย ์
อายุ 30 ปี เป็นพนักงานของคลินิกท าฟัน สภาพศพนอนหงายอยู่บนท่ีนอน”  ค  าถามท่ีถูกสร้างข้ึนในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย (Lexical Change) เช่น การเปล่ียนช่ือ “น.ส.ภรทิพย ์อาย ุ30 ปี เป็นพนกังานของคลินิกท าฟัน สภาพ
ศพนอนหงายอยูบ่นท่ีนอน” ส่วนค าถามท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงความหมายของประโยค (Semantic change) เช่น “น.ส.
พรทิพย ์มีสภาพนอนคว ่าอยูบ่นโตะ๊ในคลีนิกหมอฟัน อาย ุ30 ปี”   เอกสารเน้ือหาท่ีใหผู้เ้ขา้ร่วมการทดลองอ่านจะแสดงดว้ย
สไลด ์และค าถามท่ีถามก็จะแสดงดว้ยสไลด์โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองพิจารณาตดัสินใจวา่ ค  าถามต่อไปน้ีอยูใ่นเน้ือหาท่ี
ผูอ่้านไดอ่้านไปก่อนหนา้หรือไม่ ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจะตอบค าตอบแต่ละขอ้ลงในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมไวใ้ห้ ค  าตอบ
จะเป็นการท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องถา้ค าถามนั้นปรากฏอยูใ่นเร่ืองท่ีอ่านหรือไม่ 
7.ระเบียบวธีิในการทดลอง 

ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจะถูกขอให้ช่วยเหลือเขา้ร่วมการทดลอง โดยผูท้ดลองจะได้อธิบายให้กับผูเ้ขา้ร่วมการ
ทดลองวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง เม่ือผูเ้ขา้ร่วมการทดลองยินดีท่ีจะให้ความช่วยเหลือก็เร่ิมตน้ให้ท าแบบทดสอบบุคลิก ภาพเพ่ือ
แยกบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหรือเก็บตวั ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจะถูกก าหนดลงในกลุ่มทดลองท่ีอ่านเน้ือเร่ืองบนสไลดโ์ดยไม่
ตอ้งฟังเพลงหรือในกลุ่มทดลองท่ีอ่านเน้ือเร่ืองบนสไลด์พร้อมกบัการใส่หูฟังเพ่ือฟังเพลง  เม่ือผูเ้ขา้ ร่วมการทดลองอ่าน
เร่ืองแต่ละเร่ืองจบจะก็มีค าถามท่ีตอ้งตอบทั้งหมด 5 ขอ้ เม่ืออ่านครบสามเร่ืองก็จะเป็นการเสร็จส้ินการทดลอง ผูท้ดลองก็



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  314 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

จะกล่าวขอบคุณในการใหค้วามช่วยเหลือในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือควบคุมการทดลองเป็นไปแนวทางเดียวกนั ในระหวา่งการ
ทดลอง ผูท้ดลองจะนัง่อยูก่บัผูเ้ขา้ร่วมการทดลองเพ่ือเป็นผูค้วบคุมการกดสไลด์ ป้องกนัมิใหผู้เ้ขา้ร่วมการทดลองกดสไลด์
กลบัไปมาเอง 

 

ผลการทดลอง  
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัทางบุคลิกภาพและสภาพแวดลอ้มในระหวา่งการอ่านเอกสารกบัความ

เขา้ใจในการอ่านเอกสาร กบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการทดลองซ่ึงเป็นนกัศึกษาทั้งหมด 100 คน โดยวดัผลความเขา้ใจในการอ่าน
ดว้ยจ านวนค าตอบท่ีถูกตอ้งจาก 15 ขอ้ในการอ่านเร่ืองราวทั้งหมด 3 เร่ือง  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความเขา้ใจใน
การอ่านจามปัจจยังานวจิยัน้ี จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์คะแนนในการจ าแนกบุคลิกภาพของผูเ้ขา้ร่วมการทดลองก่อน             ตาม
ค าอธิบายการใชแ้บบทดสอบบุคลิกภาพของวลัภา สบายยิ่ง (2542) ตอ้งท าการรวมคะแนนจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ

จ านวน 20 ขอ้ น ามาหาค่าเฉล่ีย (X ̅ = 33.83) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD=5.37) ค านวณหาค่าคะแนนท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแบ่งบุคลิกภาพเป็นเปิดเผยและเก็บตวั เกณฑ์ท่ีใชค้  านวณไดจ้าก ค่าเฉล่ียบวกดว้ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น

เกณฑ์ส่วนบุคลิกภาพคะแนนสูง (X ̄̅H = 39.19) และค่าเฉล่ียลบดว้ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑ์ส่วนบุคลิกภาพ

คะแนนต ่า (X ̄̅L=28.46)    ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองท่ีมีคะแนนบุคลิกภาพสูงหรือเท่ากบัเกณฑค์ะแนนสูง (X ̄̅H) จะจดัเป็นกลุ่มผู ้

ท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผย ส่วนผูเ้ขา้ร่วมการทดลองท่ีมีคะแนนบุคลิกภาพต ่ากวา่หรือเท่ากบัเกณฑ์คะแนนต ่า (X ̄̅L) จะจดัเป็น
กลุ่มผูท่ี้มีบุคลิกภาพเก็บตวั แต่เพ่ือให้ไดจ้ านวนของผูเ้ขา้ร่วมในการทดลองแต่ละกลุ่มทดลองมีจ านวนใกลเ้คียงมากท่ีสุด 

เกณฑค์ะแนนบุคลิกภาพต ่าจะใช ้(X ̄̅L=29) และเกณฑค์ะแนนบุคลิกภาพสูงจะใช ้(X ̄̅H = 39) แทน ท าให้จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
การทดลองแต่ละกลุ่มแสดงในตารางท่ี 1 และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณาแสดงไดด้งัภาพท่ี 1 
 

ตารางที ่1 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการทดลองในแต่ละกลุ่มทดลอง 
ปัจจยั 

สภาพแวดลอ้มในขณะอ่าน 
ปัจจยับุคลิกภาพ 
เปิดเผย เก็บตวั 

ไม่ไดฟั้งเพลง 13 9 
ฟังเพลง 9 7  

  
ภาพที ่1 ค่าเฉล่ียคะแนนความเขา้ใจในการอ่านแยกตามกลุ่มทดลอง 
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การวเิคราะห์ผลการทดลอง  
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 

ปัจจยั ผลรวมของก าลงัสองของค่า
เบ่ียงเบน 

df ความแปรปรวน F P 

สภาพแวดลอ้มในขณะอ่าน 2.738 1 2.738 1.39 0.247 

บุคลิกภาพ 18.738 1 18.738 9.51 0.004 

สภาพแวดลอ้มในขณะอ่าน X 
บุคลิกภาพ 

6.011 1 6.011 3.051 0.09 

ขอ้ผิดพลาด (Error) 66.994 34 1.97   

ทั้งหมด (Total) 5025 38       

จากผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (ดงัตารางท่ี 2) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยับุคลิกภาพส่งผลใหค้ะแนน
ความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P = 0.004, < 0.05) โดยกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม

การทดลองท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่าน (X̅̄=11.95, SD=1.527) สูงกวา่กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการทดลองท่ี

มีบุคลิกภาพเก็บตวั (X̅̄=10.63, SD=1.310)  ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้มในขณะอ่านมิไดส่้งผลใหค้ะแนนความเขา้ในในการ
อ่านแตกต่างกนั(P = 0.247, > 0.05)  ส่วนปัจจยับุคลิกภาพร่วมกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการอ่านก็มิไดส่้งผลใหค้ะแนน
ความเขา้ในการอ่านแตกต่างกนั (P = 0.09,> 0.05)  
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ภาพที ่2 กราฟปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (interaction plot) 

จากผลการวิเคราะห์จึงมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะยอมรับสมมติฐานการทดลองของงานวิจัยน้ีท่ีระบุไวว้่า ปัจจัย
บุคลิกภาพส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน โดยท่ีกลุ่มทดลองท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยจะมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูง
กว่ากลุ่มทดลองท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตวัอย่างนัยส าคญั (main effect of personality) แต่ยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะ
ยอมรับสมมติฐานการทดลองของงานวิจยัน้ีท่ีระบุไวว้า่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการอ่านเอกสารส่งผลต่อความเขา้ในการ
อ่าน กลุ่มทดลองท่ีอ่านเอกสารท่ีไม่ไดฟั้งเพลงและกลุ่มทดลองท่ีอ่านเอกสารพร้อมฟังเพลงดว้ยมีคtแนนความเขา้ใจในการ
อ่านไม่แตกต่างกัน (no main effect of reading environment) และเช่นเดียวกัน ยงัไม่มีหลักฐานเพียงพอท่ีจะยอมรับ
สมมติฐานการทดลองของงานวิจยัท่ีระบุไวว้า่ ปัจจยับุคลิกภาพร่วมกบัปัจจยัสภาพ แวดลอ้มในการอ่านส่งผลต่อความเขา้
ในการอ่าน (no interaction effect) 

 

สรุปผลการวจัิยและวจิารณ์ผล 
งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยับุคลิกภาพซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มในขณะอ่าน

เอกสารซ่ึงเป็นเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาหรือไม่ ผลการทดลองพบวา่ 
ปัจจยับุคลิกภาพทางดา้นการปฏิสัมพนัธระหวา่งบุคคล (Extroversion-Introversion dimension) ส่งผลท าให้คะแนนความ
เขา้ใจในการอ่านแตกต่างกัน โดยนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพเก็บตวัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ผลการทดลองในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (Nurianfar, Azizi Far, & 
Gowhary, 2014) อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยตัวสามารถอ่านเอกสารเข้าใจได้ไม่ว่าจะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมแบบใด ในขณะท่ีนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตัวจะประสบปัญหาในการอ่านเอกสารมากข้ึนใน
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สภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งฟังเพลงไปพร้อมดว้ย จากรูปท่ี 2 กราฟปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ช้ีให้เห็นว่า กลุ่มทดลองท่ีเป็น

นักศึกษาบุคลิกภาพเก็บตัวอ่านเอกสารท่ีได้ฟังเพลงไปพร้อมด้วยมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านต ่าท่ีสุด (X ̄̅=9.86, 
SD=0.9) ในขณะท่ีกลุ่มทดลองท่ีเป็นนกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผยและฟังเพลงไปพร้อมดว้ยมีคะแนนความเขา้ใจในการ

อ่านสูงสุด  (X ̄̅=12.11, SD=1.167) ผลท่ีคน้พบไดจึ้งน่าสะทอ้นให้เห็นถึงคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีบุคิกภาพแตกต่างกนั 
เพราะบุคคลท่ีบุคลิกภาพเก็บตวัชอบชอบท าอะไรเงียบ ๆ อยูค่นเดียวเม่ือตอ้งฟังเพลงในขณะท่ีอ่านเอกสารไปดว้ย ปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอกยอ่มท าให้บุคคลกลุ่มน้ีไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกบัส่ิงท่ีกระท าไดอ้ยูใ่นขณะนั้น หน่วยความจ า ณ 
ขณะนั้น (Working Memory) ยอ่มไดส่ิ้งรบกวน ส่งผลความสามารถในการจดจ า  ส่วนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยเป็น
บุคคลท่ีชอบปฏิบติัสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีส่ิงรบกวนได ้ดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีเม่ือฟังเพลง
ไปพร้อมกบัการอ่านเอกสารยงัคงสามารถทนทานต่อเสียงเพลงและยงัคงมีสมาธิจดจ่อกบัเอกสารท่ีก าลงัอยูข่ณะนั้นได ้
ความสามารถในการจดจ ามิไดถู้กรบกวนดว้ยสภาพแวดลอ้ม จึงยงัท าใหจ้ดจ าเร่ืองท่ีอ่านได ้

ผลของวจิยัช้ินน้ีสนบัสนุนกบังานวจิยัท่ีผา่นมาในกลุ่มท่ีพบวา่ นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยมีคะแนนความ
เขา้ใจในการอ่านสูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตวัซ่ึงท าใหอ้นุมานน าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชก้บันกัศึกษาเม่ือ
ตนเองตอ้งอ่านหนงัสือต ารา ควรจะมีสภาพแวดลอ้มภายนอกอยา่งไรท่ีจะช่วยส่งเสริมเพ่ือใหต้นเองสามารถเขา้ใจและจดจ า
เน้ือหาในการอ่านไดดี้ และเม่ือตอ้งมาท าการทดสอบท่ีวดัผลความทรงจ าในเน้ือหาและความเขา้ใจ นกัศึกษายอ่มาสามารถ
ท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรืออาจารยอ์าจจะน าไปประยกุตใ์ชจ้ดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความเขา้ในการอ่านได้
อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ  แต่อยา่งไรก็ตาม จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหลือมาใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ในงานวจิยัมีจ านวนนอ้ย เน่ืองจากใชเ้กณฑใ์นการจดักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการทดลองกลุ่มคะแนนบุคลิกภาพสูงกบักลุ่มคะแนน
บุคลิกภาพต ่า ตดัผูเ้ขา้ร่วมการทดลองท่ีมีคะแนนบุคลิกภาพกลางๆ ออกเพ่ือใหไ้ดผู้เ้ขา้ร่วมการทดลองท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผย
และเก็บตวัแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  ดงันั้นการทบทวนการด าเนินการลกัษณะเดียวกนัท่ีมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนจึง
เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการพิจารณาด าเนินต่อไป เพ่ือใหผ้ลลพัธ์ของงานวจิยัท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่สูงข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 

 รายงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลทัว่ในสนใจเขา้ศึกษาและปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ ้าสุมะ
โน และเพ่ือหาแนวทางในการท าให้ประชาชนเขา้วดัเพ่ือศึกษาและปฏิบัติธรรมให้มากข้ึน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การศึกษาเอกสารทางวชิาการ และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยการสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆท่ี์จ าพรรษาอยูท่ี่
วดัถ ้าสุมะโนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 รูป และสัมภาษณ์ผูท่ี้มาปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ ้าสุมะโน จ านวน 40 คน ในช่วงระหวา่ง
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2560 จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้บุคคลทัว่ในสนใจเขา้ศึกษาและ
ปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ ้าสุมะโน ไดแ้ก่ (1) เจา้อาวาสมีนโยบายในเผยแผ่ธรรมะให้กบัประชาชนดว้ยการส่งเสริมให้ประชาชน
เขา้มาปฏิบัติธรรมภายในวดั  (2) มีพระวิปัสสนาจารย ์และ (3) มีการบริหารจดัการส านักปฏิบัติธรรมท่ีช่วยให้ผูส้นใจ
สามารถปฏิบติัไดโ้ดยสะดวก ไดแ้ก่ การสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมสามารถท าไดส้ะดวก มีกิจวตัรประจ าวนัท่ีชดัเจนและมุ่งเนน้
ดา้นการปฏิบติัธรรม มีการจดัเตรียมสถานท่ีปฏิบติัธรรมท่ีเงียบสงบ  มีอาหารส าหรับผูป้ฏิบติัธรรม และมีท่ีพกัท่ีเหมาะสม 
 
ค าส าคญั : ปฏิบติัธรรม, วดั, พทุธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………......
. 
1*สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ต าบลบา้นพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 93210 
1*Department of Law, Facalty of Law, Thaksin University, Sub-district Banprow, District Papayom, Province Phatthalung 93210, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : gone2515@gmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  320 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ABSTRACT 
 

This research aimed to jront the factors that make people interested in taking care of their precepts and 
meditating at Wat Tham Sumano, and to find ways to bring people to the temple for obeying precepts and doing meditate 
more. The study collected data from academic papers and in-depth interviews. Interview with 2 monks who stay at the 
temple Wat Tham Sumano at least 5 years and interviewing 40 people those who practice at Wat Tham Sumano. The 
research found that the factors that make people interested in obeying precepts and doing meditate at the temple were as 
follows. ( 1 )  Abbot had a policy to spread the Dharma to people by encouraging people to practice meditation in the 
temple (2) there were meditation teachers ,and (3) the temple was managed so that people can practice the Dharma easily, 
it was convenient to apply for practicing meditation, daily routines focus on the practice, peaceful place for meditation 
,provied is food for the meditator, and there were reasonable accommodations. 

 
Keywords : meditation, temple, Buddhism 
 
บทน า    

ศาสนาต่าง ๆ อยูคู่่กบัมนุษยม์านานนบัพนัปีแลว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสนามีความส าคญัต่อมนุษยอ์ยา่งมาก เช่น ช่วย
ใหม้นุษยมี์หลกัในการด าเนินชีวติ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของมนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลาท่ีมนุษยป์ระสบปัญหา หรืออยู่
ในภาวะวกิฤต เน่ืองจากศาสนาทุกศาสนาสอนใหทุ้กคนเป็นคนดี ดงันั้น หากบุคคลปฏิบติัตามหลกัค าสอนทางศาสนาท่ีตน
นบัถือ จะท าใหบุ้คคลทุกคนอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข ปราศจากการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั   
 ส าหรับประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่นบัถือพุทธศาสนา โดยขอ้มูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติระบุวา่ ในปี 
พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีผูท่ี้นบัถือพุทธศาสนามากท่ีสุด จ านวน 61.74 ลา้นคน (ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560 
1) โดยศาสนาพุทธสอนให้พุทธศาสนิกชนมีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น นอกจากนั้นพุทธศาสนายงัสอนให้
ไม่เบียดเบียดเบียนผูอ่ื้นรวมทั้งไม่เบียดเบียนสตัวต์่าง ๆ ดว้ย โดยจะเห็นไดจ้ากพทุธศาสนาสอนในเร่ืองการท าทาน และการ
รักษาศีล (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก, 2554, หนา้ 2) ไม่วา่จะเป็นศีล 5 ศีล 8 และศีล 
227 ก็ตาม นอกนั้นพุทธศาสนายงัสอนในเร่ืองกุศลกรรมบถ 10 ซ่ึงหมายถึง กรรมดีอนัเป็นทางน าไปสู่ความสุขความเจริญ
หรือสุคติ 10 ประการ ไดแ้ก่ กายกรรม 3 (เวน้จากการเบียดเบียน เคารพกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น และการเวน้จาก
การประพฤติผิดในกาม ) วจีกรรม 4 (ละการพดูเท็จ ละการพดูส่อเสียด ละการพดูค าหยาบ ละการพดูเพอ้เจอ้ โดยพดูในส่ิงท่ี
มีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ) และมโนกรรม 3 (ไม่เพ่งเลง็อยากไดข้องผูอ่ื้น ไม่มีจิตคิดร้าย มีความเห็นชอบ เช่น 
ผลวบิากกรรมดีกรรมชัว่มี เป็นตน้ ) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), 2561) ดงันั้น หากพทุธศาสนิกชนมีความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้และนอ้มน าเอาหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้มาปฏิบติัยอ่มท าใหบุ้คคลทุก
คนยอ่มสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข แต่อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนัพบวา่พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้วดัมีจ านวนลดลง จากการ
ส ารวจของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว รายงานเก่ียวกบัสถานการณ์การเขา้วดัของครอบครัวไทยในยคุปัจจุบนัวา่ มีการเขา้วดั
ท าบุญร่วมกนัเฉล่ียเพียงเดือนละ 1 คร้ังเท่านั้น (พระมหาขวญัชยั กิตติเมธี, 2560, หน้า 6) ซ่ึงวดันอกจากเป็นสถานท่ีบวช
เรียน ศึกษาและปฏิบติัธรรมของพระภิกษุแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีอบรมสั่งสอนหลกัธรรมให้แก่ทั้งพระภิกษุและบุคคลทัว่ไป 
หากประชาชนทัว่ไปเขา้วดันอ้ยลงยอ่มมีผลท าให้ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นศีลธรรม หรือพระธรรมค าสอนรวมทั้งการน า
ธรรมะไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัของประชาชนลดน้อยถอยลงไปดว้ย เม่ือศีลธรรมเส่ือมทรามไปจากจิตใจของบุคคล 
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ย่อมท าให้มีการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกนัมากข้ึน และก่อให้เกิดความไม่ปกติสุขข้ึนในสังคม ด้วยเหตุน้ีจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งศึกษาหาแนวทางในการท าให้ประชาชนเขา้วดัเพ่ือศึกษาและปฏิบติัธรรมให้มากข้ึนอยา่งไรก็ดี แมว้า่การเขา้วดั
เพื่อศึกษาและปฏิบติัธรรมของประชาชนมีแนวโนม้ลดลงก็ตาม แต่มีวดับางแห่ง เช่น วดัถ ้าสุมะโน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ ต.บา้นนา อ.
ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง ซ่ึงวดัแห่งน้ีประชาชนทั้งท่ีอยู่อาศยัอยู่ในจงัหวดัพทัลุง และประชาชนจากจงัหวดัอ่ืน ๆ ยงัคงนิยม
เดินทางมาศึกษาและปฏิบติัธรรมท่ีวดัแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2558 มีประชาชนเดินทางมาปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ ้า
สุมะโนเป็นจ านวนมากถึง 10,230 คน (วดัถ ้าสุมะโน, 2561: ระบบออนไลน์) คณะผูว้จิยัจึงเห็นสมควรศึกษากรณีของวดัถ ้า
สุมะโน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยั ดงัน้ี เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปสนใจเขา้ศึกษาและปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ ้า
สุมะโน เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัวดัอ่ืน ๆ น าไปประยกุตใ์ชก้บัวดัของตนเองได ้ซ่ึงอาจส่งผลให้ประชาชนสนใจเขา้วดัเพ่ือ
ศึกษาและปฏิบติัธรรมเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีวธีิด าเนินการศึกษาวจิยั ดงัน้ี      

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ (Documentary Research) เช่น หนังสือ 
งานวจิยั วทิยานิพนธ์ การสมัภาษณ์ เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
  

2. ศึกษาปัจจยัท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปสนใจเขา้ศึกษาปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ ้าสุมะโน จ านวน 40 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 25 
คน เพศชาย 15 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยเตรียม
แนวค าถามการสมัภาษณ์ไวล่้วงหนา้         
      

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย           
จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีท าให้ประชาชนเลือกเขา้ปฏิบัติธรรมท่ีวดัถ ้ าสุมะโน มีผลการศึกษา และสามารถ

อภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี          
 1.เจ้าอาวาสมนีโยบายในเผยแผ่ธรรมะให้กบัประชาชนด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัตธิรรมภายในวัด   
เน่ืองจากเจา้อาวาสมีอ านาจหน้าท่ีในการจดักิจการต่าง ๆ ภายในวดั โดยทั้งพระภิกษุและฆราวาสจะตอ้งประพฤติปฏิบติั
ตามค าสั่งของเจา้อาวาส มิฉะนั้น เจา้อาวาสอาจสั่งใหพ้ระภิกษาหรือฆราวาสท่ีไม่อยูใ่นโอวาทของเจา้อาวาสออกไปเสียจาก
วดัได ้ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 37 และมาตรา 38 และนอกจากนั้นตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
พ.ศ. 2505 มาตรา 37 (3) บญัญติัให้เจา้อาวาสมีหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาอบรมและสัง่สอนพระธรรมวนิยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์
การใหค้  าแนะน าสัง่สอนเก่ียวกบัหลกัธรรมทางพทุธศาสนาแก่ฆราวาส จึงเป็นส่ิงท่ีเจา้อาวาสพึงกระท า (พทัยา สายหู, 2516, 
หนา้ 68) และเป็นบทบาทของเจา้อาวาส แต่ในปัจจุบนัมีเจา้อาวาสเป็นจ านวนมากท่ียงัมิไดท้ าตามบทบาทหนา้ท่ีของตนใน
การให้ค  าแนะน าสั่งสอนพระธรรมวินยัแก่คฤหัสถ ์มหาเถรสมาคมซ่ึงเป็นองคก์รสูงสุดในการปกครองคณะสงฆไ์ทย ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และถือว่าเป็นผูน้ าทางด้านการปกครองคณะสงฆ์ ซ่ึงผูน้ าความส าคญัต่อองค์กร 
ความส าเร็จขององคก์รนั้นผูน้ าถือวา่มีส่วนส าคญั โดยผูน้ าจะตอ้งสร้างแรงจูงใจและส่ิงเร้าแก่ผูต้ามใหพ้ฒันาตนเองเพ่ือให้
ประโยชน์แก่หน่วยงาน (สุพตัรา สุภาพ, 2540, หนา้ 165) โดยการปกครองคณะสงฆจ์ะประสบความส าเร็จหรือไม่ ผูน้ าถือ
เป็นส่วนส าคญั เน่ืองจากในปัจจุบนัเจา้อาวาสจ านวนไม่ท าหนา้ท่ีในการใหก้ารอมรมสัง่สอนพระธรรมวนิยัแก่คฤหสัถต์าม
บทบาทหน้าท่ีของตน ดงันั้นมหาเถรสมาคม ในฐานะเป็นผูน้ าของคณะสงฆ์จึงควรตอ้งสร้างแรงจูงในหรือกระตุน้ให้เจา้
อาวาสวดัต่าง ๆ มุ่งเนน้การเผยแผ่ธรรมะให้กบัประชาชนดว้ยการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัให้มาก
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ข้ึน และหากเจา้อาวาสซ่ึงเป็นผูน้ าของวดัให้ความส าคญักบัการเผยแผธ่รรมะให้กบัประชาชนดว้ยการส่งเสริมใหป้ระชาชน
เขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดั ก็จะท าให้การการอมรมสั่งสอนพระธรรมวินยัแก่คฤหัสถป์ระสบความส าเร็จไดไ้ม่ยาก แต่ถา้
เจา้อาวาสไม่สนบัสนุนหรือไม่ให้ความส าคญัเร่ืองการเผยแผ่ธรรมะให้กบัประชาชนดว้ยการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มา
ปฏิบติัธรรมภายในวดั การอบรมสัง่สอนธรรมะแก่ประชาชนก็จะประสบความส าเร็จไดย้าก      

จากการศึกษาพบว่า เจ้าอาวาสของวดัถ ้ าสุมะโนทุกรูปจะให้เน้นการเผยแผ่ธรรมะให้กับประชาชนด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดั ดว้ยการถือศีลและปฏิบติัสมาธิภาวนา ซ่ึงแตกต่างจากวดัทัว่ไปซ่ึงส่วน
ใหญ่มีเพียงการท าบุญตกับาตรเฉพาะในช่วงเทศกาล หรือเฉพาะเวลางานประเพณีต่าง ๆ เท่านั้น ซ่ึงยงัไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของพทุธศาสนิกชนบางส่วนท่ีนอกจากจะตอ้งการท าบุญตกับาตรแลว้ ยงัตอ้งการถือศีลและปฏิบติัธรรมดว้ยการท า
สมาธิหรือการเจริญวปัิสสนาท่ีวดัอีกดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากการท าบุญในพทุธศาสนามิไดมี้เฉพาะการท าบุญตกับาตร ซ่ึงถือเป็น
การให้ทานเท่านั้น แต่การท าบุญในพุทธศาสนายงัมีการรักษาศีล ซ่ึงถือวา่ไดบุ้ญมากกวา่การให้ทาน และนอกจากนั้นยงัมี
การท าสมาธิ ซ่ึงผูท้  าสมาธิจะไดบุ้ญมากกวา่การรักษาศีล (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก, 2554) 
 2. มีพระวิปัสสนาจารย์หรือพระครูวิปัสสนาจารย์  โดยพระวิปัสสนาจารยจ์ะท าหนา้ท่ีสอนกรรมฐานตาม
หลกัของพุทธศาสนาใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัธรรม โดยพระวิปัสสนาจารยจ์ะตอ้งผ่านการอบรมดา้นวิปัสสนามาแลว้ จึงจะ
สามารถแนะน าสั่งสอนแนวทางในการเจริญวิปัสสนาจารยท่ี์ถูกตอ้งแก่ผูป้ฏิบติัธรรม สามารถสอบอารมณ์ของผู ้
เจริญวิปัสสนาได ้สามารถปรับปรุงแกไ้ขให้กบัผูท่ี้ยงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้งได ้ซ่ึงคุณสมบติัของพระวิปัสสนาจารย์
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของครูท่ีดี กล่าวคือ การมีความรอบรู้ และสอนดี เป็นตน้ (ธีรศกัด์ิ , 2544 )  ในขณะท่ี
วดัทัว่ ๆ ไปนั้นจะไม่มีพระวิปัสสนาจารยท่ี์มีความรู้ความเช่ียวชาญ จึงไม่สามารถใหค้วามรู้ หรือไม่สามารถแนะน า
สั่งสอนแนวทางในการเจริญวิปัสสนาให้แก่ประชาชนท่ีมาปฏิบัติธรรมได้ จึงท าให้คนเข้าวดันั้น ๆ  น้อยลง 
เน่ืองจากไม่มีส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติัธรรม และไม่ท าให้คนเช่ือถือศรัทธราพอท่ีจะจูงใจให้คน
เขา้วดัได ้         

3.มสีถานที่ปฏิบัตธิรรมทีเ่งยีบสงบ  วดัถ ้าสุมะโนมีท าเลท่ีตั้งอยูห่่างไกลจากชุมชนพอสมควร มีลกัษณะเป็นภูเขา
ลอ้มรอบและอยูท่่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงมีความเงียบสงบ ร่มร่ืน มีความเป็นธรรมชาติและไม่มีส่ิงรบกวน ไม่
วา่จะเป็นดา้นมลภาวะดา้นเสียง ฝุ่ นควนั หรือกล่ิน  ท าใหผู้ป้ฏิบติัธรรมสามารถปฏิบติัไดโ้ดยสะดวก ไม่มีส่ิงรบกวนท่ีท าให้
ผูป้ฏิบติัธรรมเสียสมาธิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเร่ืององคป์ระกอบของการเรียนรู้ ซ่ึงเห็นวา่ นอกจากองค์ประกอบ
ดา้นตวัผูเ้รียน และองคป์ระกอบดา้นตวัครูแลว้ องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มบรรยากาศและสถานท่ีเรียนรู้จะตอ้งมีความ
เหมาะสม ซ่ึงเป็นอีกองคป์ระกอบท่ีส าคญัองคป์ระกอบหน่ึงของการเรียนรู้ (เชียรศรี, 2527) ในขณะท่ีวดัทัว่ไป โดยเฉพาะ
วดัอยูใ่นเขตเมืองแมจ้ะมีสถานท่ีปฏิบติัธรรม แต่จะมีอุปสรรคในการปฏิบติัธรรม เน่ืองจากมีมลภาวะทั้งมลภาวะทางเสีย 
ฝุ่ นควนัจากรถยนต์ หรือฝุ่ นควนัท่ีมาจากการก่อสร้าง หรือโรงงานท่ีตั้ งอยู่ใกลก้ับวดั ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการท าสมาธิ
เน่ืองจากมีมลภาวะต่าง ๆ ทั้งมลภาวะทางเสียง กล่ิน ฝุ่ น และควนัรบกวน      

4.มีที่พักที่เหมาะสม สถานท่ีพกัถือเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัส าหรับผูป้ฏิบติัธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีท่ีมีการปฏิบติัธรรมต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาหลายวนั เพราะท่ีพกัอาศยันั้นตามทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการของอบัรา
ฮมั มาสโลว ์เป็นความตอ้งการของมนุษยข์ั้นท่ี 1 ในบรรดาความตอ้งการของมนุษยท์ั้ง 5 ขั้น โดยเป็นความตอ้งการทางดา้น
ร่างกาย เช่น ความตอ้งการดา้นอาหาร ความตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ (ขมุทอง, 2551) โดยวดัถ ้าสุมะโนมีท่ีพกัส าหรับ
ผูป้ฏิบติัธรรมอยา่งเพียงพอ โดยแบ่งเป็นอาคารแยกชาย หญิงชดัเจน และนอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองนอน เช่น เส่ือ หมอน ผา้ห่ม 
เตรียมไวส้ าหรับผูป้ฏิบติัธรรมดว้ย  ในขณะท่ีวดัทัว่ไปจะไม่มีการจดัเตรียมสถานท่ีพกัไวส้ าหรับผูป้ฏิบติัธรรม ในกรณีท่ีมี
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การจดัให้มีการปฏิบัติธรรม ผูป้ฏิบัติสามารถใช้พ้ืนท่ีภายในวดัเป็นท่ีพกัไดต้ามอธัยาศยั ไม่มีการแยกชายหญิง ท าให้ผู ้
ปฏิบติัธรรมไม่ไดรั้บความสะดวกในการท ากิจวตัรประจ าวนัของตน      

5. มีอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติธรรม อาหารถือเป็นปัจจยั 4 จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูป้ฏิบัติธรรมท านองเดียวกับ
ความตอ้งการดา้นท่ีพกั เพราะตามทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการของอบัราฮมั มาสโลว ์ความตอ้งการอาหาร เป็นความ
ตอ้งการของมนุษยข์ั้นท่ี 1 ในบรรดาความตอ้งการของมนุษยท์ั้ ง 5 ขั้น โดยเป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เช่น ความ
ตอ้งการดา้นอาหาร ความตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ (ขุมทอง, 2551) วดัถ ้าสุมโนมีการการเตรียมอาหารไวใ้ห้ส าหรับผู ้
ปฏิบติัธรรม วนัละ 1 ม้ือ โดยผูป้ฏิบติัไม่ตอ้งน าอาหารมาเอง  โดยมีแม่ครัว และสถานท่ีประกอบอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ 
เม่ือผูป้ฏิบติัธรรมไม่มีความกงัวลในเร่ืองอาหาร ท าให้ผูป้ฏิบติัธรรมสามารถปฏิบติัธรรมไดโ้ดยสะดวก สร้างความพึงพอ
ในให้แก่ผูป้ฏิบติัธรรม ท าใหอ้ยากกลบัมาปฏิบติัธรรมอีกในอนาคต  ในขณะท่ีวดัทัว่ไปส่วนใหญ่ไม่มีการจดัเตรียมอาหาร
ไวส้ าหรับผูป้ฏิบติัธรรม บางคร้ังผูป้ฏิบติัออกไปซ้ืออาหารจากภายนอกวดั บางคร้ังร้ายท่ีจ าหน่ายอาหารอยูห่่างจากวดั ท า
ใหผู้ป้ฏิบติัธรรมไม่ไดรั้บความสะดวก            

6. การสมัครเข้าปฏิบัตธิรรมสามารถท าได้สะดวก กล่าวคือ ผูส้นใจสามารถสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมไดทุ้กวนัตลอด
ทั้งปี และไม่จ ากดัจ านวน ไม่จ ากดัเพศ และวยัของผูป้ฏิบติัธรรม นอกจากนั้นผูส้นใจยงัสามารถกรอกใบสมคัรเขา้ปฏิบติั
ธรรมผ่านเว็บไซต์ นอกเหนือจากการกรอกใบสมัครด้วยตนเองท่ีว ัดถ ้ าสุมะโน นอกจากนั้ นวดัถ ้ าสุมะโนมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมผ่านเวบ็ไซต์ของวดั จึงท าให้บุคคลท่ีสนใจสามารถรับรู้
ข่าวสารไดใ้นวงกวา้ง จะเห็นไดว้า่สมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมท่ีวดัถ ้าสุมะโนสามารถท าไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีความพึงพอใจและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในบริการ (ประดบั, 2542)  ในขณะท่ีวดัอ่ืน ๆ บางวดัไม่มีการ
เปิดรับสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรม หรือบางวดัมีการเปิดรับสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรม แต่เปิดรับสมคัรเปิดรับปีละ 1 คร้ัง หรือเปิดรับ
ตามช่วงระยะเวลาท่ีวดัก าหนด ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีวดัเปิดรับสมคัร ผูท่ี้สนใจอาจไม่วา่งหรือติดภารกิจก็จะไม่สามารถสมคัรเขา้
ปฏิบติัธรรมได ้นอกจากนั้นหลายวดัท่ีมีการรับสมคัรเพ่ือเขา้ปฏิบติัธรรม มกัใชว้ิธีการข้ึนป้ายประชาสัมพนัธ์การรับสมคัร
เขา้ปฏิบติัหนา้วดัเท่านั้น ท าให้การประชาสัมพนัธ์จ ากดัอยูใ่นวงแคบ เฉพาะคนในชุมชนท่ีวดัตั้งอยูเ่ท่านั้นท่ีทราบข่าวการ
รับสมคัรเพ่ือปฏิบติัธรรม เหตุดงักล่าวมีส่วนท าใหค้นเขา้วดัเพ่ือปฏิบติัธรรมลดลง   

7. มีกิจวัตรประจ าวนัที่ชัดเจนและมุ่งเน้นด้านการปฏิบัติธรรม วดัถ ้าสุมะโนมีตารางกิจวตัรประจ าท่ีชดัเจนวา่ใน
แต่ละวนัผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งท ากิจกรรมอะไรบา้ง และท ากิจกรรมในเวลาใด โดยกิจวตัรประจ าวนัของผูป้ฏิบติัธรรมมุ่งเนน้
ดา้นการภาวนาด้วย เช่น สวดมนต์ท าวตัรเช้า และเยน็ ร่วมกิจกรรมถวายทาน และเขา้ปฏิบัติธรรมภาวนา เป็นตน้ และ
นอกจากนั้น ผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีวดัก าหนด เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น นอกจากนั้นผูป้ฏิบติัธรรมจะตอ้ง
ปฏิบติัตามระเบียบท่ีทางวดัก าหนด เช่น ห้ามใชโ้ทรศพัท์มือถือ เคร่ืองส่ือสารทุกชนิด ในระหวา่งเวลาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
เช่น ในเวลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ในหอฉันและในโอกาสท่ีจะตอ้งร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในขณะท่ีกิจวตัรประจ าของวดั
ทัว่ไปจะเป็นกิจกรรมของพระสงฆ์เท่านั้น เช่น สวดมนต์ การตกับาตร โดยจะไม่มีกิจกรรมดา้นการปฏิบติัธรรม ท าให้
ในช่วงท่ีไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรือวนัส าคญัทางศาสนาประชาชนเขา้วดัไม่มาก ส่วนใหญ่จะนิยมเขา้วดัในช่วงเทศกาลหรือช่วง
วนัส าคญัทางศาสนามากวา่ เช่น วนัเขา้พรรษา วนัวสิาขบูชา เป็นตน้  
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สรุปผลการวจัิย            
1. เจ้าอาวาสตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด   

เน่ืองจากเจ้าอาวาสมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดกิจการต่าง ๆ ภายในวดั หากเจ้าอาวาสไม่อนุญาตหรือไม่สนับสนุนให้
ประชาชนเขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดั กิจกรรมดงักล่าวก็จะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย       

2. มพีระวปัิสสนาจารย์  เน่ืองจากพระวปัิสสนาจารยจ์ะเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีแนะน าสัง่สอนเก่ียวกบัการเจริญวปัิสสนา
หรือการปฏิบติัธรรมท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน ท าใหก้ารปฏิบติัธรรมของผูป้ฏิบติัธรรมด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน   
 3. มกีารบริหารจัดการที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก วดัควรมีการบริหารจดัการเพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัธรรมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี       

3.1 การสมัครเข้าปฏิบัติธรรมสามารถท าได้ดโญสะดวก กล่าวคือ ผูส้นใจสามารถสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมไดทุ้กวนั
ตลอดทั้งปี และไม่จ ากดัจ านวน ไม่จ ากดัเพศ และวยัของผูป้ฏิบติัธรรม นอกจากนั้นควรมีช่องทางให้ผูส้นใจสามารถกรอก
ใบสมคัรเขา้ปฏิบติัธรรมผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้นอกเหนือจากการกรอกใบสมคัรดว้ยตนเอง    

3.2 มกีจิวตัรประจ าวนัที่ชัดเจนและมุ่งเน้นด้านการปฏิบัตธิรรม วดัจะตอ้งมีตารางกิจวตัรประจ าท่ีชดัเจนวา่ในแต่
ละวนัผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งท ากิจกรรมอะไรบา้ง และท ากิจกรรมในเวลาใด โดยกิจวตัรประจ าวนัของผูป้ฏิบติัธรรมมุ่งเนน้ดา้น
การภาวนา  และนอกจากนั้น ผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีวดัก าหนด เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น นอกจากนั้นวดัท่ี
เป็นส านักปฏิบติัธรรมจะตอ้งมีระเบียบปฏิบัติท่ีชดัเจนส าหรับผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดั เช่น เร่ืองการแต่งกาย การ
ปฏิบติัตนภายในวดั เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารปฏิบติัธรรมเป็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในวดั          

3.3 มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบ   วดัควรตอ้งมีสถานท่ีปฏิบัติธรรมให้มีความเงียบสงบ ไม่มีส่ิงรบกวน  
เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติัธรรมสามารถปฏิบติัไดโ้ดยสะดวก ไม่มีส่ิงรบกวนท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติัธรรมเสียสมาธิ    

3.4 มีอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติธรรม วดัควรตอ้งเตรียมอาหารไวใ้ห้ส าหรับผูป้ฏิบติัธรรม  เพ่ือให้ผูป้ฏิบติัธรรมไม่
ตอ้งกงัวลในเร่ืองอาหาร ท าใหผู้ป้ฏิบติัธรรมสามารถปฏิบติัธรรมไดโ้ดยสะดวก      

3.5 มีที่พักที่เหมาะสม สถานท่ีพกัถือเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัส าหรับผูป้ฏิบติัธรรม โดยวดัท่ีเป็นส านัก
ปฏิบติัธรรมควรท่ีพกัส าหรับผูป้ฏิบติัธรรมอยา่งเพียงพอ โดยแบ่งเป็นอาคารแยกชาย หญิงชดัเจน  
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การศึกษาความต้องการส่ือส่ิงพมิพ์ความจริงเสริมคชลกัษณ์ช้างส าคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวดัสุรินทร์ 
Research Needs on Realistic Digital Media Development 

For Elephant Morphology at Elephant Study Centre in Surin Province 
 

สุธิดา ติงมหาอินทร์1* อุมาพร ไชยสูง2 จนัทร์ดารา สุขสาม3 และ ประวทิย ์โยธาศิริ4 

Sutida Tingmahain1*, Umaporn Chaisoong 2 Jandara Suksam3 and Pravit Yothasiri4 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาความตอ้งการส่ือส่ิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญั ศูนยค์ชศึกษา
จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนกัท่องเท่ียว เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 33 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ (IOC) โดยมีเกณฑก์าร
ให้คะแนนตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) ใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ค่าร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าเสนอดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่
มีความตอ้งการชมส่ือฯ ผ่านส่ิงพิมพบ์นแผ่นพบัแบบไม่เป็นทางการ (informal) ลกัษณะตวัอกัษรแบบ SuperspaceBold ใช้
โทนสีท่ีให้ความเยือกเยน็ (Cool) โดยมีองค์ประกอบของส่ือเป็นวีดีทศัน์และให้ความส าคญัในการใชสี้สันและเทคนิคท่ี
เหมาะสม (�̅�= 4.02) และตอ้งการเห็นความสามารถในการเช่ือมต่อเครือข่ายและการแสดงผลวีดีทศัน์และการแสดงผลวีดี
ทศัน์อยา่งต่อเน่ือง ผา่นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(Android Platform) (�̅�= 4.14)    
 
ค าส าคญั : คชลกัษณ์, ส่ือความจริงเสริม, ความตอ้งการ 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study the realistic digital media needs, lifestyle stories supplement the people with 
elephants at Elephant Study Centre in Surin Province using the query by selecting a specific sample 33 people monitoring 
the tool's accuracy by experts (IOC) and scoring is based on the measurement of Likert scale and statistics include the 
percentage average (Mean) and standard deviation. Presented with descriptive statistics. The research found that most 
tourists visit demand media visit through the leaflet photo style (informal) font style (TH Charm of AU), using a tone that 
feels fresh with elements of the media, as the film continued through Android Platform (�̅�= 4.14)  
 
Keyword: Elephant Morphology, Augmented Reality, Needs  
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บทน า 
ชา้งเป็นสัตวเ์ก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยมาช้านานและมีลกัษณะโดดเด่นเป็นสง่ามากกว่าสัตวช์นิดอ่ืนๆ            

รวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนไทยกบัชา้งในแต่ละยคุสมยัมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัมาอยา่งยาวนาน ไม่วา่จะยาม
ศึกสงคราม ใชช้้างศึกในการต่อสู้ปกป้องอธิปไตยกับอริราชศัตรู หรือยามแผ่นดินสงบสุขก็ใช้ชา้ง ชักลากส่ิงของแทน
แรงงานมนุษย์  เพราะรูปร่างอันใหญ่โตทรงพลังมหาศาลท่ีส าคัญช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจและบารมีของ
พระมหากษตัริยห์รือผูป้กครองไพร่ฟ้าประชาชน และขณะเดียวกนัก็เป็นพาหนะส าคญัท่ีสมยัโบราณขาดไม่ได ้ดงันั้นชา้ง
จึงเป็นเคร่ืองช้ีบอกอีกอยา่งวา่กษตัริยพ์ระองคใ์ดจะมีบารมีกวา้งใหญ่ไพศาลแค่ไหน (ศูนยค์ชศึกษา, 2561) 

 ศูนยค์ชศึกษา หรือ หมู่บา้นชา้งจงัหวดัสุรินทร์ บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม เป็นศูนยเ์ล้ียงชา้งท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และท่ีสุดในโลก (wikipedia, 2018) ชาวบา้นตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วน หรือ กูย หรือ กวย มี
ความช านาญในการคลอ้งช้างป่า ฝึกหัดช้างและเล้ียงช้าง ช้างท่ีน่ีถูกเล้ียงไวเ้ป็นเพ่ือน นอนร่วมชายคาเดียวกับเจ้าของ 
เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ีทางจงัหวดัไดเ้ห็นถึงความส าคญั จดัสร้างพิพิธภณัฑช์า้งข้ึนภายในหมู่บา้น 
เพ่ือรวบรวมประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัชา้ง อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการคลอ้งชา้ง และให้ความรู้ในเร่ืองขอ้มูลเก่ียวกบัชา้ง 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการบอกเล่าของหมอชา้ง ชาวบา้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง “คชลกัษณ์” หรือรูปพรรณสณัฐานของชา้ง
ทั้งดีและไม่ดี และเป็นค าถามยอดนิยมของนักท่องเท่ียวและผูส้นใจทัว่ไปท่ีหลัง่ไหลมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนกับช้าง 
เก่ียวกบัชา้งส าคญั (Elephant Morphology) ยงัเป็น “เร่ืองเล่า” หรือ “ประวติัศาสตร์บอกเล่า” (Oral History) ซ่ึงเป็นขอ้มูล
จากประสบการณ์ ความทรงจ าของบุคคลและความทรงจ าร่วมของชุมชนคนเล้ียงชา้ง ซ่ึงมกัเล่าจากรุ่นสู่รุ่นยงัมิไดมี้การ
ประมวล เรียบเรียงและจดัท าในรูปแบบของส่ือดิจิทลัความจริงเสริม (Augmented Reality) เพ่ือเผยแพร่ให้เป็นชุดความรู้
ทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบเช่ือมโยงระบบอินเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์ Smart Device ส าหรับ Smart Life ของคนในยคุดิจิตอล 4.0  

 เม่ือพิจารณาจากภูมิหลงัและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ประกอบกับผูว้ิจยัคน้พบว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ต้องการต่อการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์ความจริงเสริมคชลักษณ์ช้างส าคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวดัสุรินทร์อยู่น้อยหรือมาก 
จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยัในเร่ืองน้ี โดยเลือกกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมศูนยค์ชศึกษาจงัหวดั
สุรินทร์ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวและช่วงเวลา
ดงักล่าวจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชมศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์เป็นจ านวนมาก โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 33 คน เพือ่ศึกษาถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งรูปแบบการชม
และการน าเสนอดงักล่าว เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาส่ือส่ิงพิมพใ์ห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
การท่องเท่ียววถีิชุมชนคนเล้ียงชา้ง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความตอ้งการส่ือส่ิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 
2. ขอบเขตและขั้นตอนการด าเนนิงานวจิยั 

ศึกษาความตอ้งการส่ือส่ิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ านวน 33 คน วเิคราะห์ผล เพ่ือเป็นสารสนเทศน าสู่การพฒันาส่ือฯ ในขั้นตอนต่อไป 

2.1 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
2.1.1 ประชากร คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 
2.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 33 คน โดยการ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
2.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

2.2.1 ตวัแปรตน้ ส่ือส่ิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 
2.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1) ขอ้มูลทัว่ไป เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และ รายได ้
2) ความตอ้งการดา้นส่ือ เช่น รูปแบบส่ิงพิมพ ์ตวัอกัษร โทนสี  
3) องคป์ระกอบของส่ือวดีีทศัน์ และรูปแบบการรับชม/น าเสนอ 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั 
คณะผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือข้ึนเอง โดยมีวิธีการจดัสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บขอ้มูลการวิจยัไดด้ าเนินการ

ตามขั้นตอนดงัน้ี 
1) ศึกษาเอกสารต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นขอ้มูลในการสร้างเคร่ืองมือ 
2) สมัภาษณ์เชิงลึก หมอชา้ง ควาญชา้ง และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นขอ้มูลในการสร้างเคร่ืองมือ 
3) ร่างแบบสอบถามความตอ้งการส่ือฯ เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ แกไ้ข แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข

จนถูกตอ้ง 

 

องคป์ระกอบและ
รูปแบบน าเสนอ

ส่ือฯ 

ส่ือส่ิงพิมพค์วามจริง
เสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญั 
ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดั

สุรินทร์ 

ขอ้มูลทัว่ไป 
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4) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั (Questionnaire) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข
เพ่ิมเติมจนถูกตอ้งสมบูรณ์แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

5) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้และ
ดัดแปลงจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ
หลกั และ รายได ้

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อความตอ้งการส่ือส่ิงพิมพ ์แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ดา้นรูปแบบตวัอกัษร ดา้นรูปแบบโทรสี และดา้นรูปแบบและองคป์ระกอบส่ือ ให้ค่าคะแนนดงัต่อไปน้ี (Likert, 
1961) 

5 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมาก 
3 หมายถึง ระดบัความตอ้งการปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
เกณฑก์ารแปลความหมาย (ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์, 2539) 
1.00 - 1.80 มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
1.81 - 2.60 มีความตอ้งการนอ้ย 
2.61 - 3.40 มีความตอ้งการปานกลาง 
3.41 - 4.20 มีความตอ้งการมาก 
4.21 - 5.00 มีความตอ้งการมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด 
2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

คณะผูว้จิยัไดอ้อกแบบขั้นตอนการเก็บรวบรวมความตอ้งการพฒันาส่ือส่ิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์
ชา้งส าคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ ดงัน้ี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2542) 

1) ก าหนดขอ้มูลตวัช้ีวดั 
2) ก าหนดแหล่งขอ้มูล 
3) เลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
4) สร้างแบบประเมินความตอ้งการพฒันาส่ือส่ิงพิมพค์วามจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญั ศูนยศึ์กษา

จงัหวดัสุรินทร์ 
5) น าเคร่ืองมือ (Questionnaire) รวบรวมขอ้มูลไปทดลองใช ้
6) ลงมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงจากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว จ านวน 33 คน  
7) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
8) ลงรหสั และ คียข์อ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
9) วเิคราะห์ สรุป และอภิปรายผล 
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2.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลผลโดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และแบบประเมินส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดว้ยการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ ใช้
สูตรดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 

ผลการวจัิย 
ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  

ตารางที ่1 ขอ้มูลเพศ 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 13 39.39 
หญิง 20 60.61 

รวม 33 100.00 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 และเพศชาย จ านวน 13 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 ตามล าดบั 

ตารางที ่2 ขอ้มูลสถานภาพ 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

โสด 3 9.09 
สมรส 19 57.8 
หยา่ร้าง 11 33.33 

รวม 33 100.00 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพสมรสแลว้ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 57.58  

รองลงมาคือ อยา่ร้าง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเป็นโสด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดบั 

ตารางที ่3 ขอ้มูลช่วงอาย ุ
รายได ้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 23 ปี      3 9.09 
24-35 ปี       2 6.06 
36-45 ปี           17 51.52 
46-55 ปี 3 9.09 
56-60 ปี  4 12.12 
61 ปีข้ึนไป 4 12.12 

รวม 33 100.00 
จากตารางท่ี 3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ36-45 ปี จ านวน 17 คน ร้อยละ 51.52 รองลงมาอายรุะหวา่ง 

56-60 ปี และ 61 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน ร้อยละ 12.12 และช่วงอายตุ  ่ากวา่ 23 ปี และ 46-55 ปีจ านวน 3 คน 9.09 ตามล าดบั 

ตารางที ่4 ขอ้มูลรายได ้
รายได ้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท                    5 15.15 
ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท 25 75.76 
ระหวา่ง 20,001- 40,000 บาท 1 3.03 
ระหวา่ง 40,001 บาท ข้ึนไป 2 6.06 
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รวม 33 100.00 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

75.76 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และมากกวา่ 40,001 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.06 ตามล าดบั 
ตารางที ่5 ขอ้มูลอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา          5 15.15 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 10 30.30 
แม่บา้น/พอ่บา้น             12 36.36 
คา้ขาย 3 9.09 
เกษตรกร                 1 3.03 
ขา้ราชการหลงัเกษียณอาย ุ 2 6.60 

รวม 33 100.00 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น/พอ่บา้น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมา

คืออาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.15 ตามล าดบั 

ตารางที ่6 ขอ้มูลระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ปริญญาตรี 16 48.48 
ปริญญาตรี 11 33.33 
สูงกวา่ปริญญาตรี 6 18.18 

รวม 33 100.00 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษานอ้ยกวา่ปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.48 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.18 ตามล าดบั 

ตารางที ่7 ความตอ้งการจดัองคป์ระกอบของแผน่พบั 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

แบบเป็นทางการ (Formal) 3 9.09 
แบบก่ึงทางการ (Semi-formal) 11 33.33 
แบบไม่เป็นทางการ (Informal) 19 57.58 

รวม 33 100.00 
จากตารางท่ี7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกการจดัองคป์ระกอบของแผ่นพบัแบบแบบไม่เป็นทางการ จ านวน 19 

คนคิดเป็นร้อยละ 57.58 เลือกแบบก่ึงทางการจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 33.3 เลือกแบบเป็นทางการ จ านวน 3 คนคิดเป็น
ร้อยละ 9.09 ตามล าดบั 

ตารางที ่8 ความตอ้งการรูปแบบตวัอกัษรของส่ือและแผน่พบั 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

แบบ TH SarabunPSK 1 3.0 
แบบ SuperspaceBold 19 57.60 
แบบ TH Charm of AU 2 6.10 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  333 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

แบบ Cordia New 2 6.10 
แบบ DSN Freehand 9 27.30 

รวม 33 100.00 
จากตารางท่ี 8 พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบตวัอกัษรหัวเร่ืองพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกตวัอกัษรแบบ 

SuperspaceBold จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 57.60 รองลงมาเลือกตวัอกัษรแบบ DSN freehand จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อย
ละ 27.30 และเลือกตวัอกัษรแบบ TH Charm of AU และ Cordia New จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามล าดบั 
ตารางที ่9 ความตอ้งการใชรู้ปแบบโทนสีของส่ือและแผน่พบั 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
โทนสี (feminine) 9 27.27 
โทนสี (cool) 14 42.42 
โทนสี (testy) 4 12.12 
โทนสี (fresh) 5 15.15 
โทนสี (classic) 1 3.03 

รวม 33 100.00 
จากตารางท่ี9 พบวา่ตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกโทนสีแบบเยอืกเยน็จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 42.42 เลือกโทนสีแบบ

ผูห้ญิงจ านวน9คนคิดเป็นร้อยละ 27.27 โทนสีสดช่ืนจ านวน5คนคิดเป็นร้อยละ 15.15 ตามล าดบั 

ตารางที ่10 องคป์ระกอบดา้นวดีีทศัน์ 

องคป์ระกอบดา้นวดีีทศัน ์ ระดบัความตอ้งการ 
𝑥 ̅ S.D แปรผล 

1. การดบัภาพ 3.95 0.62 มาก 
2. ความคมชดัของระบบภาพ 3.82 0.66 มาก 
3. ความชดัเจนของระบบเสียง 3.74 0.68 มาก 
4. การใชสี้สนัและเทคนิคท่ี 
เหมาะสม 

4.02 0.73 มาก 
ค่าคะแนนเฉล่ียรวม 3.88 0.68 มาก 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการองค์ประกอบของส่ือดา้นวีดิทศัน์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(3.88) และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้พบวา่การใชสี้สันและเทคนิคท่ีเหมาะสม (4.02) รองลงมาคือการล าดบัภาพ (3.95) 
และความคมชดัของระบบภาพ (3.82) ตามล าดบั 

ตารางที ่11 ความตอ้งการความสามารถและควบคุมคุณลกัษณะของแบบปฏิสมัพนัธ์ส่ือ 

การปฏิเสธสมัพนัธ์ 
ระดบัความตอ้งการ 

𝑥 ̅ S.D แปลผล 
1.การปฏิเสธสมัพนัธ์ผา่นระบบ Android ได ้ 4.14 0.68 มาก 
2. การปฏิเสธสมัพนัธ์ผา่นระบบ IOS  3.97 0.71 มาก 
3. สามารถควบคุมลกัษณะการเช่ือมโยงโซเชียลเน็ทเวร์ิคอ่ืน 3.95 0.75 มาก 
4. สามารถเช่ือมต่อและแสดงผลวดีีทศัน ์ 4.18 0.79 มาก 
5. ระยะเวลาการประมวลผล 3.85 0.70 มาก 

รวม 4.01 0.73 มาก 
จากตารางท่ี 11 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการดา้นคุณลกัษณะของแบบปฏิสัมพนัธ์ดว้ย สมาร์ทโฟน ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (4.01) เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้พบวา่ความสามารถในการเช่ือมต่อและแสดงผลในวดิีทศัน์ (4.18) รองลงมาคือ 
การปฎิสมัพนัธ์ผา่นระบบแอนดรอยด ์(4.18) และ การปฏิสมัพนัธ์ผา่นระบบไอโอเอส (3.97) ตามล าดบั 
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สรุปผลและวจิารณ์ผล 
จากการวิจยัคร้ังน้ีตามวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความตอ้งการส่ือความจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญั ศูนยค์ชศึกษา

จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 33 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือโดยผูเ้ชียวชาญ (IOC) น าเสนอดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา  ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความตอ้งการชมส่ือฯ ผ่านแผ่นพบัแบบไม่เป็นทางการ (informal) 
ลกัษณะตวัอกัษรแบบ SuperspaceBold ใชโ้ทนสีท่ีให้ความเยือกเยน็ (Cool) โดยมีองคป์ระกอบของส่ือเป็นวดีีทศัน์และให้
ความส าคญัในการใชสี้สันและเทคนิคท่ีเหมาะสม (𝑥 ̅= 4.02) และตอ้งการเห็นความสามารถในการเช่ือมต่อเครือข่ายและ
การแสดงผลวีดีทศัน์และการแสดงผลวีดีทัศน์อย่างต่อเน่ือง ผ่านระบบ Android Platform (𝑥 ̅= 4.14)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ (ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์, 2559) การพัฒนาส่ือเสมือนจริงโดยใช้ Augmented Technology เพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี และ ผลจากการศึกษาความตอ้งการส่ือเพ่ือการเรียนรู้ของศูนยก์ารเรียนรู้
รุ่งอรุณของเล่นพ้ืนบา้น เขตทวีวฒันา พบวา่จากกระบวนการขั้นตอนการพฒันาส่ือ ความน่าสนใจ การติดตาม จะเป็นการ
กระตุน้ให้ผูรั้บส่ือเขา้ใจไดง่้ายและสามารถรวมองค์ความรู้ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้(ธัญญ์ชลิตา สิทธ์ิภูรินท์กุล, 2559)              
ท่ีไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือท าให้ผลงานท่ีไดมี้เน้ือหาท่ีดี มีการจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้าย 
ช้ินงานมีความสวยงาม ทั้ง สีสนั และรูปแบบการจดัวาง การใชค้ลุมโทนของสีและฉาก เหมาะส าหรับผูใ้ชทุ้กเพศทุกวยั  
ข้อเสนอแนะในงานวจิยั 

1. เสนอเป็นแนวทางการในศึกษาความตอ้งการเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ 
2. น าเสนอส่ือในรูปแบบส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ เช่น โปสเตอร์ หรือตามความตอ้งกลุ่มตวัอยา่ง 
3. ควรศึกษาแนวทางในการยอมรับส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ (TAM) 
 

กติติกรรมประกาศ 
การวิจยัคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก ควาญชา้ง หมอชา้ง และเจา้หน้าท่ีของศูนยค์ชศึกษา 

หรือ หมู่บา้นชา้งจงัหวดัสุรินทร์ ผูเ้ช่ียวชาญและครอบครัวท่ีน่ารักท่ีไดแ้นะน าให้ค  าปรึกษาแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ท าให้
การวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to: 1) study community enterprise model in Ratchaburi Province:                 
the lesson learned through the field; 2) study the applying of community enterprise model in Ratchaburi Province: the 
lesson learned through the field into action. This study was based on the  quantitative research method along with 
qualitative research method by using 3 communities representatives which were Ban Pae community Thai-Yuan cultural 
community, community bag weave basket and Ban Nong pai community enterprise, and Jog weaving center  Rangbua 
temple and experts, officers, director of community development department, and local administration organization. The 
research tool were questionnaires, interviews and focus groups. Data were analyzed by using Mean, Standard deviation, 
and Content Analysis. The research findings were as follows: 1)community enterprise model in Ratchaburi Province: the 
lesson learned through the field included (1) identification of the basic for model (2)situation analysis of community and 
target group (3) identification of desired outcomes (4) identification of resources and support (5) planning (6) operation 
planning (7) reliability (8) report result and 2) the applying of community enterprise model in Ratchaburi Province: the 
lesson learned through the field into action which were (1) organized knowledge source for all people in the community  
(2) encourage all the people in community to get involve in managing source and community’s products with guidance of 
local organizations in planning, cooperation, proceeding, evaluation and (3) encourage all the people in community to 
unite, study together by mainly using knowledge source in community to be independent. 
 
Keyword: Model, Community enterprise, The lesson learned 
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บทน า 
 การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมายส าคญัประการหน่ึงตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบนั ดว้ยเหตุท่ีมีขอ้สรุปเชิง
สถิติหลายดา้นท่ีช้ีให้เห็นพฒันาการความเป็นมาของปัญหาความเหล่ือมล ้าในสังคมไทยหลายเร่ืองจากผลพวงวิธีการการ
พฒันาท่ีผ่านมา ทั้งในดา้นช่องวา่งรายได ้โอกาสทางการศึกษา การมีงานท าและความมัน่คงในอาชีพ ปัญหาเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั
และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปัญหาดา้นสาธารณสุข ปัญหายาเสพติด ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความอบอุ่นและ
และอยูอ่ยา่งเป็นสุขของครอบครัว ซ่ึงทั้งหมดพนัผกูกนัซบัซอ้นเป็นลูกโซ่จนยากท่ีจะหาจุดเร่ิมตน้แกไ้ข ปัญหาอยา่งหน่ึง
อยา่งใดแบบแยกส่วนคิดได ้(กรมพฒันาชุมชน, 2560)  
  เศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบันจ านวนหน่ึงยงัอยู่ในระดับท่ีไม่พร้อมจะเข้ามา แข่งขันทางการค้า ทั้ งในระดับ
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ สมควรใหมี้การส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได ้การช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัการพฒันาความสามารถในการจดัการ และการพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอนัจะยงัผลให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเองได ้และพฒันาระบบเศรษฐกิจ ชุมชนไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มและขนาดกลางต่อไป แนวคิดวิสาหกิจ
ชุมชนเนน้วธีิคิดและกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุด เพราะปัญหาท่ีผา่นมาไม่ใช่เร่ืองการผลิต ซ่ึงชุมชนผลิตไดม้ากมายจนไม่รู้
วา่จะไปขาย ท่ีไหน ตอ้งปรับวิธีคิดใหม่ โดยผลิตเพ่ือให้พอกินพอใชก่้อน เน้นการพฒันาและแกไ้ขปัญหาชุมชนเพ่ือการ
พึ่งตนเองของคนในชุมชน เป็นกิจการท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน แลว้ค่อย
พฒันาไปสู่การจดัการเชิงธุรกิจ เม่ือพอเพียงและพ่ึงตนเองไดก็้สามารถผลิตให้เหลือ เผื่อตลาดได ้องคป์ระกอบส าคญัของ
วิสาหกิจชุมชนประกอบดว้ย ชุมชนเป็น เจา้ของ และผูด้  าเนินการ ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ริเร่ิมสร้างสรรค ์
เป็นนวตักรรมของชุมชน มีฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล มีการด าเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคญั (ส านกัเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชน กรมการ
พฒันาชุมชน, 2561) 
 จงัหวดัราชบุรีมีการศึกษาถึงปัญหาในการพฒันาผลิตภณัฑข์องวสิาหกิจชุมชนซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัต่อการพฒันา
รูปแบบ ไดแ้ก่ ขาดความช่วยเหลือ หรือพ่ีเล้ียงในการพฒันาผลิตภณัฑ์ จึงตอ้งการนกัวิชาการหรือพ่ีเล้ียงในการช่วยพฒันา
ผลิตภณัฑห์รือการสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่จากวตัถุดิบท่ีอยู ่ ควรมีการอบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน ตอ้งการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดรั้บมาตรฐานเป็นท่ียอมรับหรือแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดรั้บมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ หรือ
แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม (ศศิพร ต่ายค า และ นรินทร์ สังขรั์กษา, 2558)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กษมาพร พวงประยงค ์และนพพร จนัทรน าชู (2556) ท่ีระบุวา่ แนวทางการพฒันาวสิาหกิจชุมชน กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งควรสร้างผลิตภณัฑใ์หมี้ความแตกต่าง ปรับปรุงให้มีคุณภาพ และควรพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สร้างการเรียนรู้ใหค้น
ในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหค้นนอกชุมชน แลว้น ามาพฒันาและประยกุตใ์ชก้บักลุ่มของตน  

 ดงันั้นจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินของจงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย   
1.ชุมชนบา้นแพะ ชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่ และ 
3.ศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั  คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษารูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี ท่ีมีความเป็นรูปธรรม สามารถน า
ลงสู่การปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้ งยกระดับการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการ
จัดการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม และพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้แหล่ง
ทรัพยากรทอ้งถ่ินเป็นหลกั มีการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 1) เพื่อศึกษารูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม (1.ชุมชนบา้นแพะ และ
ชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2.กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตระกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ่  และ 3.ศูนยท์อผา้จก
วดัรางบวั) 
  2) เพ่ือศึกษาการน ารูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม ไปใช ้
แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ช้ในการวจิยั 
 ดา้นเน้ือหาผูว้ิจยัน าแนวคิดการพฒันารูปแบบของ Boyle (1981)เพ่ือน าไปใช้เป็นกระบวนการพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชน แนวคิดกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน และลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548  และแนวคิดการถอดบทเรียนจากการลงภาคสนาม  
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 คณะผู ้วิจัย ได้สรุปและบูรณากรอบแนวคิดจากการศึกษาวิจัย  ประกอบด้วย การถอดบทเรี ยนจากการลง
ภาคสนาม กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินของจงัหวดัราชบุรี  ไดแ้ก่ 1.ชุมชนบา้นแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2.
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่  และ 3.ศูนย์ทอผ้าจก วดัรางบัว   แนวคิด
กระบวนการเรียนรู้วสิาหกิจชุมชนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548  ประกอบดว้ย 1. การรู้จกั
ตนเอง             2. การรู้จกัโลก และ 3. การรู้จกัทิศทางของตนเอง  และลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน ประกอบดว้ย 1. ชุมชน
เป็นเจา้ของและผูด้  าเนินงาน  2.ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  3. ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 4. มีฐาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล  5. บูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ 6. มีกระบวนการ
เรียนรู้เป็นหวัใจ 7. มีการพึ่งพาตนเองเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุด และภายใตแ้นวคิดการพฒันารูปแบบของ Boyle (1981) มี
ความส าคญัมากในภาวะท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยเหตุท่ีตอ้งศึกษาและระบุปัญหาของกลุ่มบุคคล ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพ่ือช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนของตนเอง มีขั้นตอนการด าเนินการมี
กระบวนการ ดงัน้ี  1. ก าหนดพ้ืนฐานส าหรับการพฒันารูปแบบ 2.การวเิคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย  3. 
พิจารณาและก าหนดผลท่ีตอ้งการจะให้เกิด  4. ก าหนดแหล่งทรัพยากรและความสนบัสนุน 5. การวางแผนการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 6. แผนปฏิบติัการ  7. ความเช่ือถือได ้ และ 8. การรายงานผลลพัธ์ ดงัน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง รูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม น้ีมีลกัษณะเป็นการ
วจิยัแบบผสมระหวา่งวจิยัเชิงปริมาณและวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิสาหกิจชุมชน ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน 
แนวทางพฒันาวสิาหกิจชุมชน เพ่ือจดัท ากรอบในการวจิยั  และแนวคิดการพฒันารูปแบบ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการวจิยั 
 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์บริบทของชุมชน ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ลกัษณะของวิสาหกิจ
ชุมชน และกระบวนการพฒันาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือน ามาพฒันารูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี  ประกอบดว้ยขั้นตอน
ยอ่ย ดงัน้ี 

1. สอบถามและสัมภาษณ์จากผูน้ าชุมชน และเจา้หน้าท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วน
ท้องถ่ินสมาชิกในชุมชน ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับชุมชน เก่ียวกับบริบทของชุมชน ความส าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้วสิาหกิจชุมชน ลกัษณะของวสิาหกิจชุมชน และกระบวนการพฒันาวสิาหกิจชุมชน   

2.การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนการน าเสนอรูปแบบ เป็นการน าผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1-2 มาบูรณาการสร้างรูปแบบ

วิสาหกิจชุมชนจังหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม และประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของ
รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1.ร่างรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม โดยใช้ผลการวิเคราะห์จาก
ขั้นตอนท่ี 1-2  

กระบวนการพัฒนาวสิาหกจิชุมชน 
1. ก าหนดพ้ืนฐานเพ่ือการพฒันา 
 2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน
และกลุ่มเป้าหมาย   
3. พิจารณาและก าหนดผลท่ีตอ้งการจะ
ให้เกิด   
4. ก าหนดแหล่งทรัพยากรและความ
สนบัสนุน  
5. การวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้  
6. แผนปฏิบติัการ   
7. ความเช่ือถือได ้  
8. การรายงานผลลพัธ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกดิกระบวนการ 
เรียนรู้ของวสิาหกจิชุมชน  
1. การรู้จกัตนเอง   
2. การรู้จกัโลก  
3. การรู้จกัทิศทางของตนเอง 

รูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดั
ราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการ

ลงภาคสนาม 

กลุ่มผลติภณัฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นของจังหวดัราชบุรี 

1.ชุมชนบา้นแพะและชุมชน  
   วฒันธรรมไทย-ยวน  
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กระเป๋าผ้าตะกร้าสานและ
การเกษตรบา้นหนองไผ ่  
3.ศูนยท์อผา้จก วดัรางบวั    

กระบวนการถอด
บทเรียนผ่านการลง

ภาคสนาม 
1. เตรียมการ  
2. ด าเนินการ  
3. สรุปผล 
 

  ลกัษณะของวสิาหกจิชุมชน 
1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินงาน 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  
3. ริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมของ
ชุมชน 
4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสาน
กบัภูมิปัญญาสากล 
5. บูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ
อยา่งเป็นระบบ 
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 
7. มีการพ่ึงพาตนเองเป็นเป้าหมายท่ี
ส าคญัท่ีสุด 
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2.สนทนากลุ่ม (focus group) ผูน้ าชุมชน และเจา้หน้าท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินสมาชิกในชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชน เพ่ือถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
จงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม 

3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดย ผูน้ าชุมชน และเจา้หนา้ท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองคก์ร
บริหารส่วนทอ้งถ่ินสมาชิกในชุมชน  

4. ปรับปรุงรูปแบบและแกไ้ข  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาภาคสนามเป็นกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินของจงัหวดัราชบุรี  ไดแ้ก่ 
1.ชุมชนบา้นแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตระกร้าสานและการเกษตรบา้นหนอง
ไผ ่ และ 3.ศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั     
กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา โดยการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  ผูน้ าชุมชน และเจา้หน้าท่ีผูบ้ริหาร
หน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกในชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชน จ านวน  20  คน ซ่ึง
ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (focus groups) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีมีประสิทธิผล จ านวน 9  คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 
 พื้นทีท่ีใ่ช้ในการศึกษา ไดแ้ก่  
 1.ชุมชนบ้านแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน ท่ีอยู่  กลุ่มน ้ าพริกหมู่ 16  เลขท่ี 16  ต าบลหนองปลาหมอ 
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  และ กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนวฒันธรรมไท-ยวน 66  เลขท่ี 16  ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่ท่ีอยู ่28 หมู่ 8 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอม
บึง จงัหวดัราชบุรี 
 3. ศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั ท่ีอยู ่65 หมู่ 1 ต าบลรางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 
และการใชภ้าษา (content validity) 
การรวบรวบข้อมูล 
 คณะผูว้ิจยัด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลแบบสอบและการสัมภาษณ์ และจดัสนทนากลุ่มเพ่ือถามความคิดเห็นของผูน้ า
ชุมชน และเจา้หนา้ท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกในชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบั
ชุมชน เก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1.สภาพบริบทชุมชน 
 1.1ชุมชนบา้นแพะ ชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน ท่ีอยู ่ กลุ่มพริกแกง  ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี  และ กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนวฒันธรรมไท-ยวน ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีจากการสอบถาม 
สัมภาษณ์ ผูน้ าชุมชน และเจ้าหน้าท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน สมาชิกในชุมชน ท่ี
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชนบา้นแพะ ชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน ท่ีอยู ่ กลุ่มน ้ าพริก   ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบา้นโป่ง 
จังหวดัราชบุรี  และ กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนวฒันธรรมไท-ยวน ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี  มี
ประธานกลุ่มคือ นายขจร มูลจนัทะ ผูใ้หญ่บา้น  มีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 25 คน อาชีพหลกัของสมาชิกและครัวเรือน คือ ท า
นา และท าไร่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 10,000 บาท  มีหน่วยงานราชการท่ีดูแลกลุ่ม ไดแ้ก่ อบต. กรมพฒันาชุมชน
ลกัษณะทรัพยากรของกลุ่ม คือ มีพืช ผกัสวนครัว ท่ีปลูกทานกนัไดเ้ช่น พริก ตะไคร้ มะกรูด ข่า เป็นตน้    เงินทุนมาจากการ
ด าเนินกิจกรรมผลิตภณัฑข์องกลุ่มและการระดมทุมของสมาชิก  การผลิตสินคา้ คือ ขา้วหอมมะลิพนัธ์หนองปลาหมอ พริก
แกงเผด็ และทองมว้นกรอบ  การด าเนินการดา้นการตลาด ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง และยงัไม่ต่อเน่ือง  นอกจากน้ี
ปัญหาท่ีพบคือ ตน้ทุนการผลิตท่ีสูง จากราคาซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต   ทางกลุ่มมีความตอ้งการพฒันาการดา้นบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ แต่ยงัติดปัญหาตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ดงันั้นทางกลุ่มจึงมีความตอ้งการให้ช่วยเหลือการให้ค  าปรึกษาดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์ การเรียนรู้ดา้นการจดัการผลิตภณัฑ ์การจดัอบรมโดยวทิยากรท่ีเช่ียวชาญ การแลกเปล่ียนความรู้
ในกลุ่ม และการศึกษาดูงานใหส้มาชิกในกลุ่มมีการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑข์องชุมชนได ้ในส่วนของกลุ่มท่องเท่ียวชุมชน
วฒันธรรมไท-ยวน ซ่ึงอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีการวางแผนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมซ่ึงอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงาน 
 1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ่ ต  าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จงัหวดั
ราชบุรีจากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผูน้ าชุมชน และเจา้หนา้ท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
สมาชิกในชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ่ ต าบลปาก
ช่อง อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มีประธานกลุ่มคือ มาลยั วฒัวรรน์ มีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 7 คน อาชีพหลกัของสมาชิก
และครัวเรือน คือ ท าเห็ด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท  มีหน่วยงานราชการท่ีดูแลกลุ่ม ไดแ้ก่ อบต. กรมพฒันา
ชุมชน ลกัษณะทรัพยากรของกลุ่ม คือ เห็ด    เงินทุนมาจากการด าเนินกิจกรรมผลิตภณัฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของ
สมาชิก  การผลิตสินคา้ คือ กระเป๋าผา้ ตะกร้าสาน และเป็นผลิตภณัฑ์ OTOP ดว้ย  การด าเนินการดา้นการตลาด ยงัมีการ
ประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง และยงัไม่ต่อเน่ือง  นอกจากน้ีปัญหาท่ีพบคือ ตน้ทุนการผลิตท่ีสูง จากราคาซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใชใ้น
การผลิต   ทางกลุ่มมีความตอ้งการพฒันาการดา้นปรับแต่งผลิตภณัฑใ์ห้น่าสนใจและเพ่ิมมูลค่า  แต่ยงัติดปัญหาตน้ทุนการ
ผลิตท่ีสูงข้ึน ดงันั้นทางกลุ่มจึงมีความตอ้งการให้ช่วยเหลือการให้ค  าปรึกษาดา้นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์   การขยาย
แหล่งรับซ้ือ  นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นเคร่ืองมือคือ อุปกรณ์ชุดท าโครงเหลก็เพ่ือท าตะกร้า ซ่ึงท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน 
เพราะไม่สามารถผลิตข้ึนเองได ้ทางกลุ่มจึงมีความตอ้งการเรียนรู้ดา้นการจดัการผลิตภณัฑ ์ การช่วยเหลือดา้นการท าบญัชี 
การเขา้อบรมโดยวทิยากรท่ีเช่ียวชาญ การแลกเปล่ียนความรู้ในกลุ่ม และการศึกษาดูงานให้สมาชิกในกลุ่มมีการพฒันาต่อ
ยอดผลิตภณัฑข์องชุมชนได ้
 1.3   ศูนย์ทอผา้จกวดัรางบัว ต าบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผูน้ าชุมชน และ
เจา้หนา้ท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกในชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัศูนยท์อผา้
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จกวดัรางบวั ต าบลรางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีประธานกลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 10 คน อาชีพหลกัของสมาชิกและ
ครัวเรือน คือ ท านา ท าไร่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท มีหน่วยงานราชการท่ีดูแลกลุ่ม ไดแ้ก่ อบต. กรมพฒันา
ชุมชน   เงินทุนมาจากการด าเนินกิจกรรมผลิตภณัฑ์ของกลุ่มและการระดมทุมของสมาชิก  การผลิตสินคา้ คือ ผา้จก การ
ด าเนินการดา้นการตลาด ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง และยงัไม่ต่อเน่ือง  นอกจากน้ีปัญหาท่ีพบคือ การพฒันาลายผา้
เพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ของชุมชนรางบวัและเพ่ิมมูลค่า  ทางกลุ่มตอ้งการใหช่้วยเหลือการใหค้  าปรึกษาดา้นการประชาสมัพนัธ์
ผลิตภณัฑ ์  ความตอ้งการเรียนรู้ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ การเขา้อบรมโดยวิทยากรท่ี เช่ียวชาญ การแลกเปล่ียนความรู้ใน
กลุ่ม และการศึกษาดูงานใหส้มาชิกในกลุ่มมีการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑข์องชุมชนได ้
2. กระบวนการพฒันาวสิาหกจิชุมชนจงัหวดัราชบุรี 
 จากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผูน้ าชุมชน และเจา้หน้าท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน สมาชิกในชุมชน เก่ียวกบับริบทของชุมชน ความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 
ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการพฒันาวิสาหกิจชุมชน  ภายใตแ้นวคิดพฒันารูปแบบของ Boyle (1981) และน ามา
บูรณาการ จนไดร่้างรูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม มีดงัน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดพ้ืนฐานเพ่ือการพฒันา 
 การก าหนดแนวคิดพ้ืนฐานวิสาหกิจชุมชน ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน แนวทางพฒันาวิสาหกิจชุมชน และแนวคิด
การพฒันารูปแบบของ Boyle (1981)  พบวา่ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละชุมชน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวเิคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย   
 ผลการวเิคราะห์กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินของจงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ 1.ชุมชนบา้นแพะและชุมชน 
วฒันธรรมไทย-ยวน  2.กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กระเป๋าผา้ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่ และ3.ศูนยท์อผา้จก วดัราง
บวั   พบวา่ มีความตอ้งการการพฒันาผลิตภณัฑ ์ รวมถึงการใหมี้การส่งเสริมความรู้กบัคนในชุมชนตามความตอ้งการของ
แต่ละชุมชน 
 ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาและก าหนดผลท่ีตอ้งการจะใหเ้กิด   
 ชุมชนตอ้งการเปล่ียนแปลงในดา้นการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน เช่น  การรู้จักตนเอง  การรู้จักโลก การรู้จัก
ทิศทางของตนเอง และสามารถน าความรู้นั้นไปใชไ้ดจ้ริง 
 ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดแหล่งทรัพยากรและความสนบัสนุน  
 ชุมชนเขา้ใจลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนว่า  ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินงาน ผลผลิตมาจากกระบวนการใน
ชุมชน และไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ  
 ขั้นตอนท่ี 5 การวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้  
 ชุมชนมีการวางแผนโครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ ริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมของชุมชน 
โดยใชฐ้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล มีวทิยากรจากภายนอกมาร่วมกบัคนในชุมชน มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ บูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆอยา่งเป็นระบบและเนน้การพ่ึงพาตนเอง 
 ขั้นตอนท่ี 6 แผนปฏิบติัการ   
 ชุมชนสามารถก าหนดระยะเวลาตามแผนงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความยดืหยุน่ 
 ขั้นตอนท่ี 7 ความเช่ือถือได ้  
 มีการประเมินผลทั้งก่อนและหลงั  
 ขั้นตอนท่ี 8 การรายงานผลลพัธ์ 
                มีการน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าปรับปรุง แกไ้ข 
3.  รูปแบบวสิาหกจิชุมชนจงัหวดัราชบุรี: การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  344 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงกบัผูน้ าชุมชนและเจา้หน้าท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกในชุมชน เพ่ือตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมไดรู้ปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอด
บทเรียนผา่นการลงภาคสนาม   

รูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม  มีองคป์ระกอบ 8 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ก าหนดพ้ืนฐานส าหรับการพฒันารูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินงาน   
 2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนตามลกัษณะของ
ชุมชนนั้นๆ การน าทุนท่ีใช้ในชุมชนมาใช้อย่างเหมาะสม การร่วมมือในชุมชน และเพ่ือให้ชุมชนมีความเข็มแข็งและ
พึ่งตนเองได ้
 3. พิจารณาและก าหนดผลท่ีตอ้งการจะให้เกิดคือ สมาชิกในชุมชนตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถ เกิดกระบวน
เรียนรู้ดว้ยตนเอง และสนใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบนั และน าความรู้มาต่อยอด
เพ่ือพฒันางานของตน เช่น ริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน เป็นตน้ 
 4. ก าหนดแหล่งทรัพยากรและความสนบัสนุนโดยผลผลิตมาจากกระบวนการผลิตในชุมชนและมีฐานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล ทั้งน้ีไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น มีวิทยากรผูเ้ช่ียวมาให้ความรู้
ตรงกับความตอ้งการของชุมชน และมีการขยายผลผลิตจนเป็นท่ียอมรับเช่น มีการจดเคร่ืองหมายการคา้ หรือขอจด
สิทธิบตัร เป็นตน้ นอกจากน้ีชุมชนสามารถท่ีจะบริหารจดัการแหล่งทรัพยากรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประสิทธิผล 
 5. การวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ                       
มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคญัซ่ึงเกิดจากการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชน ท่ีจะใช้
ความช่วยเหลือในดา้นความรู้ต่างๆ เช่น การให้ความรู้การท าบญัชีรับจ่าย การค านวณตน้ทุนสินคา้ การแปรรูปการเกษตร 
เป็นตน้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนตรงกบัการตอ้งการของชุมชนนั้นเพ่ือช่วยพฒันากลุ่มและเพ่ิมพูนรายได ้ท่ีส าคญัไป
กวา่นั้นคือ ส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชนมีความรู้และพ่ึงพาตนเองได ้  
 6. แผนปฏิบติัการ ชุมชนตอ้งมีการวางแผนงานคือ ผูน้ า หรือ ประธานชุมชน ตอ้งจดัแผนด าเนินงาน หาแนวทาง
พฒันาผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจ าหน่าย มีก าหนดเวลาด าเนินงาน แผนฉุกเฉิน สร้างภูมิคุม้กนั และใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน และมีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยใหก้ารปรึกษาแนะน าและสนบัสนุน เช่น กรมพฒันาชุมชน เป็นตน้ 
   7. ความน่าเช่ือถือของการส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในบริหารจดัการทรัพยากรและผลิตภณัฑข์องชุมชน โดยมี
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการและติดตามผล 

8. การรายงานผลลพัธ์ คือ การน าผลท่ีไดจ้ากการน ารูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผ่าน
การลงภาคสนาม ไปใช ้และปรับแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของชุมชน พบวา่ 1. การจดัแหล่งวทิยาการไวใ้หค้นใน
ชุมชนทุกเพศ ทุกวยัไดเ้ขา้มาเรียนรู้  2.  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีบทบาทในบริหารจดัการทรัพยากรและผลิตภณัฑข์องชุมชนโดย
มีองคก์รในทอ้งถ่ินรับผิดชอบช้ีปัญหา วางแผน ประสานงาน ด าเนินการและประเมินผล และ 3. ส่งเสริมให้คนในชุมชน
ร่วมกบัเป็นกลุ่ม เพ่ือร่วมกนัศึกษาปัญหาโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนและเป็นหลกัในการพึ่งพิงตนเอง 
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สรุปผลการวจัิย 
 รูปแบบวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผ่านการลงภาคสนาม  เกิดจากการศึกษาชุมชน กลุ่ม
ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินของจงัหวดัราชบุรี  ไดแ้ก่ 1.ชุมชนบา้นแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน 2. กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนกระเป๋าผา้ตระกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ่  และ 3.ศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั  และน าถอดบทเรียน และน ามา
เป็นฐานในการวเิคราะห์บริบทชุมชน และพฒันาสร้างรูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี  โดย 
น าแนวคิดกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนมา มาผสมผสานกระบวนการพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชน ภายใตแ้นวคิดการพฒันารูปแบบของ Boyle (1981) ระบุวา่ การศึกษาบริบทของชุมชน มีความส าคญัมากในภาวะท่ี
สงัคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาและระบุปัญหาของกลุ่มบุคคล ชุมชน เพ่ือจดักิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ เพ่ือช่วยประชาชนแกไ้ขปัญหาต่างๆในชุมชนของตนเอง มีขั้นตอนการด าเนินการมีกระบวนการ ดงัน้ี  1. ก าหนด
พ้ืนฐานส าหรับการพฒันารูปแบบ 2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย  3. พิจารณาและก าหนดผลท่ี
ตอ้งการจะให้เกิด  4. ก าหนดแหล่งทรัพยากรและความสนับสนุน 5. การวางแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 6. 
แผนปฏิบติัการ  7. ความน่าเช่ือถือ  และ 8. การรายงานผลลพัธ์คือ การน าผลท่ีไดจ้ากการน ารูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดั
ราชบุรี:  การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม ไปใช ้และปรับแกไ้ขให้เหมาะสมต่อความตอ้งการของชุมชน พบวา่ 1. การ
จัดแหล่งวิทยาการไวใ้ห้คนในชุมชนทุกเพศ  ทุกวยัได้เข้ามาเรียนรู้  2.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในบริหารจัดการ
ทรัพยากรและผลิตภณัฑ์ของชุมชนโดยมีองค์กรในท้องถ่ินรับผิดชอบช้ีปัญหา วางแผน ประสานงาน ด าเนินการและ
ประเมินผล และ 3. ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกบัเป็นกลุ่ม เพ่ือร่วมกนัศึกษาปัญหาโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนและเป็น
หลกัในการพึ่งพิงตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมพฒันาชุมชน(2560) ท่ีระบุความคาดหวงัใหเ้ศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แข็ง 
ชุมชนพ่ึงตนเองได ้ในทางเศรษฐกิจและมีความยัง่ยนืโดยเฉพาะเอ้ือต่อการพฒันาท่ีมุ่งถึงประโยชน์ของคนหมู่มากในชุมชน   
และสอดคลอ้งกบั ส านักงานสภาสถาบนัราชภฎั(2545) ท่ีระบุว่า ปัจจยัท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้ลกัษณะของชุมชน
ประสบความส าเร็จเช่น ดา้นวฒันธรรมของชุมชนและดา้นระบบนิเวศ ท่ีสอดคลอ้งต่อการผลิตและเสริมสร้างรายได ้การ
รวมกลุ่มกนัผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละผลผลิตของชุมชน ท าให้คนในชุมชนสามารถมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และมีความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจมากข้ึน หรือ ระดบัความร่วมมือในการแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆของชุมชนต่างๆ ท่ีมีความรู้ภูมิปัญญา
ชุมชนทั้งในดา้นความรู้ในการผลิต ผลิตภณัฑ ์ ความร่วมมือในการผลิต ผลิตภณัฑใ์นระดบัระหวา่งชุมชนสองชุมชนข้ึนไป
ในการผลิต ผลิตภณัฑเ์ดียวกนั  
 รูปแบบวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัราชบุรี:  การถอดบทเรียนผา่นการลงภาคสนาม ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนใน
ชุมชนใหเ้กิดการกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะของตน การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประกอบ
กบัการมีผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็ง  การมีส่วนร่วมในชุมชน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการวางแผนงาน การด าเนินงาน ติดตาม
และประเมินผล และมีเป้าหมายในการบริหารจดัการชุมชนอยา่งชดัเจนท่ีจะส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองได้
นบัวา่เป็นประโยชน์สูงสุด 
  

กติติกรรมประกาศ 
 คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณ ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน 
สมาชิกในชุมชน ตวัแทนจากชุมชนบา้นแพะ และชุมชนวฒันธรรมไทย-ยวน  ตวัแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้
ตะกร้าสานและการเกษตรบา้นหนองไผ ่ และตวัแทนศูนยท์อผา้จกวดัรางบวั ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลเพ่ือ
การศึกษาวิจยัเป็นอยา่งดี  ขอขอบคุณ เจา้หนา้ท่ีสวพ.ทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวกและดูแลคณะผูว้ิจยัมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุณการสนบัสนุนการวจิยัจากคณะศิลปศาสตร์  มทร.พระนคร     
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การประยุกต์ใช้วธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานในการเรียนการสอน วชิาภาษาจีนเพ่ือการท่องเทีย่ว 
A Study of Applying Task-based Approach in Teaching Chinese for Tourism 

 
เจริญ เพช็รรัตน์ 1* 

Charoen Petcharat1* 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาถึงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาจีนดว้ยวธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานดา้นการท่องเท่ียว
ให้กบัผูเ้รียนในการเรียนการสอนวิชา “ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว” โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน              
ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 26 คน ในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูส้อนได้ก าหนดหัวข้อท่ีเก่ียวกับวดัพระสิงห์
วรมหาวหิาร อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และรวบรวมมาบรรยายเป็นภาษาจีนในสถานท่ีจริง  

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ นกัศึกษาพอใจวธีิการเรียนการสอนดงักล่าว นกัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้การท างานร่วมกนั 
ท าให้ไดรั้บความรู้กวา้งขวาง และไดเ้รียนรู้ศพัท์ภาษาจีนเฉพาะทางดา้นการท่องเท่ียวหลากหลายยิ่งข้ึน รวมถึงการพฒันา
ทกัษะการพดูภาษาจีนใหดี้ยิง่ข้ึนจากการบรรยาย ณ สถานท่ีจริง 

 
ค าส าคญั : ภาษาจีน, การท่องเท่ียว, การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังาน 

 
ABSTRACT 

 
This research has studied the applying of  task-based approach in teaching “Chinese for Tourism” course. The 

target group is the fourth years of Chinese Major students of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University, total 26 
students. Lecturer has appointed the topic which concerning about Wat Phra Singh in Chiang Mai for each group to 
collect information and describe in the real place. 

The outcome of research indicates that students are delighted of  this activities by gaining knowledge of  Wat 
Phra Singh from work in group, also learning specific Chinese tourism terms and make progress of speaking ability by 
describing in Chinese at the real place.  

 
Keywords : Chinese, tourism, task-based approach 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
              จากบทบาทของประเทศจีนท่ีมีความกา้วหน้าในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจการคา้ ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยี ลว้นเป็นส่วนท่ีท าให้ภาษาจีนทวีความส าคญัมากยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพราะภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ส่ือสาร ซ่ึงจะเพ่ิมความเขา้ใจและความใกลชิ้ดสนิทสนมในการติดต่อเจราจากับฝ่ายจีน สถาบันการศึกษาทั้ งไทยและ
ต่างประเทศไดต้ระหนกัถึงเร่ืองน้ี และเพ่ือรองรับความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม สถาบนัการศึกษาไทยจึงได้
เปิดภาค/สาขาวชิาภาษาจีน เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาจีน ในส่วนของหลกัสูตรภาษาจีน นอกจาก
จะประกอบดว้ยกระบวนวิชาพ้ืนฐานท่ีพฒันาทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลแก่ผูเ้รียนแลว้ ใน
หลกัสูตรภาษาจีนยงัประกอบดว้ยกระบวนวชิาเฉพาะทาง เช่น ดา้นธุรกิจ  ดา้นการท่องเท่ียว ดา้นจีนศึกษาให้แก่ผูเ้รียน เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้เฉพาะทาง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นหน้าท่ีการงานต่อไปในอนาคต กระบวนวิชาภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเท่ียว หรือกระบวนวิชาภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์เป็นหน่ึงในกระบวนวิชาท่ีมีความเฉพาะทาง เน้ือหามีความ
หลากหลาย เน้ือหาโดยทัว่ไปมกัจะเก่ียวขอ้ง 6 ประเด็น อนัไดแ้ก่ การเดินทาง ท่ีพกั อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว การชอ้ปป้ิง 
และความบนัเทิง ในขณะเดียวกนัก็เน้นการฝึกปฏิบติั เพ่ือให้ผูเ้รียนมีทักษะและความรู้เฉพาะทาง นอกเหนือจากทกัษะ
พ้ืนฐานทางภาษา ผูท่ี้ท างานดา้นการท่องเท่ียว หรือมคัคุเทศก์จ าเป็นตอ้งมีทกัษะทางภาษาท่ีดี และองคค์วามรู้ในเร่ืองของ
การท่องเท่ียว จึงจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
              ปัจจุบนัน้ี ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมีการพฒันามากข้ึน การเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศถือว่าเป็นความ
ปรารถนาอยา่งหน่ึงของชาวจีน ซ่ึงท่ีผา่นมา ชาวจีนนิยมไปท่องเท่ียวตามประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงมีทั้งไปกบักรุ๊ปทวัร์ และ
ไปดว้ยตนเอง จากภาพยนตร์จีน “แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์ (Lost in Thailand)” ท่ีมาถ่ายท าในประเทศไทย ไดส้ร้างความ
สนใจและกระตุน้ให้นักท่องเท่ียวจีนมาเท่ียวประเทศไทยเป็นอย่างมาก ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว และ
ร้านคา้ต่างๆ เป็นอยา่งยิง่  
               ประเทศไทยซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากจีน การเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยมีค่าใชจ่้ายไม่แพงเหมือนประเทศแถบ
ตะวนัตก ความแตกต่างทางวฒันธรรมไม่มาก อีกทั้งมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ ทางธรรมชาติ 
รวมถึงประเพณีต่างๆ ท่ีสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน ชาวจีนจึงนิยมมาเท่ียวท่ีประเทศไทยกนัมากโดยปริยาย วิชา
ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวจึงเป็นหน่ึงในวชิาเฉพาะทางท่ีสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม ประเพณีใหแ้ก่ผูเ้รียน และเป็นพ้ืนฐานความรู้เพ่ือต่อยอดการท างานในวงการท่องเท่ียวต่อไป การเรียนการสอน
ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวถือวา่มีบทบาทมากในการพฒันาความรู้ของผูเ้รียนดา้นการท่องเท่ียว โดยเฉพาะทกัษะการพดูเป็น
ส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผูท่ี้จะประกอบอาชีพดา้นการท่องเท่ียว ดงันั้นผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งสร้างโอกาสเพื่อให้ผูเ้รียนได้
พฒันาทกัษะการพดู นอกเหนือจากองคค์วามรู้ต่างๆ แต่การท่ีจะใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะน้ีมีวธีิการสอนท่ีหลากหลาย และ
วธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานเป็นหน่ึงในวธีิการท่ีสามารถพฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้
             วธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานเป็นรูปแบบการสอนท่ีใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมอบหมายงานให้ผูเ้รียนได้
ร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ร่วมกนั ไดรั้บความรู้จากงานท่ีไดด้ าเนินการ
และสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาต่างประเทศโดยเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัและการใชภ้าษาต่างประเทศ ซ่ึง Nunan (1989) 
ไดก้ล่าววา่ ในกระบวนการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานนั้น งานท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย เป็นแนวทางท่ีจะท าใหผู้เ้รียนได้
ใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการท าความเขา้ใจ การฝึกปฏิบติั และน าเสนอเพ่ือบรรลุกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย ดังนั้น ใน
ขั้นตอนเหล่าน้ี จุดส าคญัอยูท่ี่การส่ือความหมายมากกวา่รูปแบบของภาษา  ในวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวเป็นรูปแบบ
หน่ึงในการสอนภาษาต่างประเทศท่ีเนน้ทกัษะดา้นการพูดและการฟัง  Sheng Shuangxia (2007) ไดก้ล่าววา่การสอนภาษา
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แบบมุ่งปฏิบติังานนั้นควรค านึงถึง 3 ประเด็น ไดแ้ก่การใชภ้าษาบนพ้ืนฐานความเป็นจริง การฝึกปฏิบติังานมีวตัถุประสงค์
และการส่ือสารท่ีชดัเจน และขั้นตอนการฝึกปฏิบติัให้ความความส าคญัในความหมายของภาษามากกวา่รูปแบบของภาษา 
สอดคลอ้งกบัWillis (1996) ซ่ึงกล่าวถึงการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชรู้ปแบบภาษาท่ีไดเ้รียนมาในการ
ส่ือสารจริง และการปฏิบติังานนั้น ผูเ้รียนตอ้งร่วมมือเพ่ือใหง้านนั้นส าเร็จลุล่วงไปได ้(อา้งใน เกิดศิริ ชมภูกาวนิ, 2553: 5)  
               นอกจากน้ี Wu Zhongwei (2008) ไดก้ล่าวว่า ในกระบวนการเรียนรู้ภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงาน มีขั้นตอนของการ
ป้อนขอ้มูลเขา้ (Input) และส่งขอ้มูลออก(Output) ในช่วงรับขอ้มูลนั้น ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ขอ้มูลใหม่ๆ และท าความเขา้ใจกบั
ขอ้มูลนั้น เม่ือท าความเขา้ใจแลว้ จึงท าให้เกิดการพฒันาจะสามารถน าไปประยกุต์ใชถื้อวา่เป็นช่วงของการส่งขอ้มูลออก 
Xiang Zhengying (2008) ไดก้ล่าวถึง  การเรียนการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ท า
ให้ผู ้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง งานท่ีได้รับมอบหมายควรค านึงถึงความน่าสนใจ เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนั มีพฒันาการเป็นขั้นตอน และสามารถบรรลุเป้าหมายได ้จากเหตุผลดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ประยกุต์ใชว้ิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานในวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว โดยผ่านวิธีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการฝึกปฏิบติั และการประยกุตใ์ชภ้าษาต่างประเทศของผูเ้รียนเองเพ่ือบรรลุภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย              
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

       1. เพ่ือศึกษาการประยกุตใ์ชว้ธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานในกระบวนวชิาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 
       2. เพื่อพฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ภาษาจีนดา้นการท่องเท่ียวใหแ้ก่ผูเ้รียน 

สมมุตฐิานการวจิยั 
             หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดผ้า่นกิจกรรมฝึกทกัษะทางภาษาดว้ยการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังาน ผูเ้รียนไดรั้บองคค์วามรู้
ดา้นการท่องเท่ียว และสามารถพฒันาทกัษะดา้นการฟังและการพดูไดดี้ยิง่ข้ึน            

วธีิด าเนินการวจัิย 
              การวจิยัการประยกุตใ์ชว้ธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานดา้นการท่องเท่ียวใหก้บัผูเ้รียนในการเรียนการสอนวชิา 
“ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว” ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 
                            1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                            2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
                            3. ท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
                            4. ด าเนินการฝึกปฏิบติั 
                            5. สรุปผลการศึกษา 
1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
              การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาวิธีการและการด าเนินกิจกรรมจากเอกสารและงานวจิยั เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชว้ิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานดา้นการท่องเท่ียวให้กบัผูเ้รียนในการเรียนการสอนวิชา “ภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเท่ียว” ซ่ึงหลกัการการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานนั้น ควรค านึงถึง 
 1. หลกัของความเป็นจริง หมายถึงการฝึกปฏิบติัไดใ้ชค้วามรู้ภาษาจีนและประสบการณ์ของผูเ้รียน กิจกรรมใดก็
ตามล้วนต้องเอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้รียนในด้านการเรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะทางภาษา สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีการ
แลกเปล่ียนส่ือสารซ่ึงกนัและกนัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  
 2. หลกัการใชไ้ดจ้ริง หมายถึงการเรียนรู้ภาษานั้นไม่เพียงดูผลลพัธ์ท่ีปรากฏ แต่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัขั้นตอนการ
ฝึกปฏิบติั โดยเฉพาะการประยกุตใ์ชท้กัษะทางภาษาในการส่ือสาร เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษา ก็ยอ่มจะตอ้งน าไปใชใ้นดา้น
ต่างๆ การเรียนรู้เป็นขั้นตอน แต่การประยกุตใ์ชเ้ป็นวตัถุประสงค ์  
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           3. หลกัในการก าหนดให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หมายถึงการด าเนินกิจกรรมตอ้งพิจารณาจากผูเ้รียนเป็นหลกั โดย
ผูเ้รียนมีความสามารถร่วมกนัท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย และกิจกรรมดงักล่าวสามารถเป็นส่ิงดึงดูดใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ
ท่ีอยากจะเรียนรู้ เม่ือเรียนรู้แลว้น าไปใช้งาน ถือว่าเป็นการเพ่ิมพูนทักษะของผูเ้รียน ผูส้อนลดบทบาทจากเดิมท่ีเป็น
ผูบ้รรยายในชั้นเรียน เปล่ียนมาเป็นผูใ้หค้  าแนะน า หรือขอ้เสนอแนะในการท ากิจกรรม  
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
              กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการทดลองคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จ านวน 26 คน (Willis 
1996) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการใชว้ธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังาน แบ่งออกเป็นสามขั้นตอนไดแ้ก่  
              ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนปฏิบติังาน (Pre-Task) 
              ในขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมน าผูเ้รียนเขา้สู่การปฏิบติังาน โดยผูส้อนจะก าหนดหัวขอ้และกิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งด าเนินการ และเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในกิจกรรมท่ีไดก้ าหนดไว ้การป้อนขอ้มูลเขา้ (Input) 
บางส่วนก็เป็นส่วนส าคญัของการเรียนการสอน ดงันั้นผูส้อนสามารถเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นค าศพัท์ท่ีจ าเป็นในการ
บรรยายซ่ึงผูเ้รียนอาจมีปัญหาในการหาค าศพัทเ์ฉพาะทาง เพราะในพจนานุกรมอาจไม่ปรากฏ หรือขอ้มูลภูมิหลงัของหวัขอ้ 
               ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบติังาน (Task Cycle) 
               ในขั้นปฏิบติังานน้ี แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ขั้นเตรียมงาน เม่ือผูเ้รียนไดห้ัวขอ้ท่ีจะด าเนินการแลว้ ผูเ้รียนจะร่วมกนั
ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเตรียมหาขอ้มูลและใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากขั้นก่อนปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียบเรียงเน้ือหาในการ
บรรยาย ผูส้อนสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัความถูกตอ้งของการใชภ้าษา ต่อจากนั้น ผูเ้รียนแบ่งหนา้ท่ีและร่วมกนัฝึกฝน
การบรรยาย และน าเสนอหนา้ชั้นเรียนในส่วนหวัขอ้ท่ีไดรั้บ ช่วงสุดทา้ยเป็นการบรรยายในสถานท่ีจริง     
                ขั้นท่ี 3 ขั้นหลงัปฏิบติังาน (Post-Task) 
                ภายหลังจากท่ีผูเ้รียนได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ิน ผูส้อนสามารถแนะน าข้อผิดพลาด ข้อสังเกต หรือส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในการบรรยายใหก้บัผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดท้ราบประเด็นต่างๆ ท่ีควรระมดัระวงัในการบรรยาย 
3. ท าแบบสอบถามความคดิเห็น 
               การท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนในการฝึกปฏิบติัเพื่อทราบความคิดเห็นในดา้นพฒันาการของผูเ้รียนท่ี
เก่ียวกบัการฟัง การพดู และการเขียน รวมถึงการเรียนรู้ศพัท ์ส านวนในการบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวไทย 
4. ด าเนินการฝึกปฏิบัต ิ         
                ในกรณีศึกษาการประยกุตใ์ชว้ิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนด “วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร” 
เป็นสถานท่ีท่ีให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติ เน่ืองด้วยวดัน้ีเป็นวดัอารามหลวงท่ีตั้ งอยู่ในเขตตวัเมือง มีประวติัความเป็นมาท่ี
น่าสนใจ และมีสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นซ่ึงต่างจากวดัทัว่ไป เช่น วหิาร หอไตร เจดีย ์อุโบสถเป็นตน้ การเดินทางมาวดัน้ี
สะดวก นกัท่องเท่ียวจีนนิยมเดินทางมาเท่ียวชมวดัน้ีอยา่งต่อเน่ือง จึงเหมาะส าหรับใชเ้ป็นท่ีฝึกปฏิบติัการเรียนรู้ภาษาดา้น
การท่องเท่ียว โดยผูส้อนไดก้ าหนดหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัวดัพระสิงห์ฯ เพ่ือใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัดงัน้ี 
                  (1) ประวติัความเป็นมา 
                  (2) หอไตร 
                  (3) อุโบสถสอง 
    (4) วหิารลายค า 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  351 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
                จากการฝึกปฏิบติัในการบรรยาย ณ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร ผูส้อนไดร้วบรวมจุดเด่นจุดดอ้ยการบรรยายของ
ผูเ้รียน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงในการเรียนการสอนดว้ยวธีิการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังาน 
 

ตวัอย่างกรณีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏบิัตงิาน 
 

                  ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนปฏิบติังาน 
                         ในส่วนขั้นก่อนปฏิบติังาน ผูส้อนเร่ิมเกร่ินน าดว้ยค าถามภาษาจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดัพระสิงห์ฯ เพ่ือดู   
วา่ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัวดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น  
                          (1) นกัศึกษาเคยไปเท่ียววดัพระสิงห์หรือไม่ 大家去过帕邢寺吗？ 

(2) วดัพระสิงห์ตั้งอยู ่ณ ท่ีใด 帕邢寺在什么地方？ 
(3) วดัอารามหลวง คือวดัประเภทใด皇家寺庙是哪一类的寺庙？ 
(4) นกัศึกษาทราบหรือไม่วา่ประตูวดัหนัหนา้ไปทางทิศใด  
       大家是否知道寺庙的大门是朝哪个 方向？ 
(5) หนา้ประตูวดัมกัจะมีรูปป้ันสตัวอ์ะไรประดบัอยูด่า้นหนา้  
     寺庙大门前通常摆放什么动物的塑像？ 
(6) มีใครรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัวดัพระสิงห์หรือไม่ 谁知道关于帕邢寺的相关信息？ 
(7) นกัศึกษาท่ีเคยไปวดัพระสิงห์ฯ เห็นส่ิงก่อสร้างดา้นสถาปัตยกรรมอะไรบา้งในวดั  
      曾去帕邢寺参观过的同学看到了寺庙里有哪些建筑物？ 
(8) เรามกัจะเห็นตวัอะไรตรงขั้นบนัไดสองดา้นของวหิาร  
      我们通常会在佛殿台阶两旁看到什么东西？ 
(9) พญานาคคืออะไร มีความหมายอยา่งไร 那卡是指什么，有什么特殊含义？ 
(10) รูปป้ันหลงัประตูวดัคือใคร มีความส าคญัอยา่งไร 
        大门后的塑像是谁，有什么重要性？ 
 

                  ในขั้นตอนน้ีเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัภารกิจ โดยผูส้อนจะบอกกล่าว
เร่ืองภารกิจท่ีผูเ้รียนจะตอ้งร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม และตามดว้ยค าถามภาษาจีนเพ่ือดูวา่ผูเ้รียนสามารถใชค้  าภาษาจีนในการ
บอกกล่าวถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวดัไดม้ากน้อยเพียงใด  เช่น การบอกต าแหน่งท่ีตั้งของวดัโดยใชค้  าวา่ “位于หรือ在” 
การบอกกล่าวทิศทางท่ีตั้งของส่ิงปลูกสร้างในวดัโดยใชค้  าวา่ “...在...前边（后边、左边、右边）” การ
บอกช่ือส่ิงปลูกสร้างภายในวดั เช่น “วดัอารามหลวง （皇家寺庙） วิหาร (佛殿) เจดีย ์(佛塔) หอไตร (藏
经楼)” การบอกช่ือภิกษุ หรือภิกษุณี（比丘/比丘尼）และพระสงฆ์（僧人/和尚） หรือสามเณร
（沙弥）เป็นภาษาจีน รวมถึงค าท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจตอ้งใชใ้นการบรรยาย เช่นทิศของประตูวดัหันหน้าไปทางทิศ
ตะวนัออก（朝东) ตวัพญานาค（那卡）ท่ีใชต้กแต่งขา้งบนัไดว้ิหาร และความหมายของพญานาคท่ีตอ้งการจะ
ส่ือถึง เช่น  โลกมนุษย์ （人间）สวรรค์（天堂）รูปป้ันครูบาศรีวิชัย（喜育才大师）การใช้ค  า
ยศถาบรรดาศกัด์ิ เช่น พระเจา้ พญา （王） ในภาษาจีนเป็นตน้ ส่วนค าท่ีเก่ียวกบัช่ือบุคคล ผูส้อนสามารถยกตวัอย่าง
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การใชต้วัอกัษรจีนท่ีมีเสียงใกลเ้คียงมาเรียกช่ือ เช่น พญาค าฟู（坎夫王）พญาผาญู（帕儒王）เป็นตน้ โดย
เนน้ควรเป็นตวัอกัษรจีนท่ีรู้จกัง่าย ไม่มีความหมายในทางลบ  
                  นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการแนะน าการแปลค าศพัท์เฉพาะทางท่ีไม่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาจีน ซ่ึงแสดงถึง
สถาปัตยกรรมการตกแต่งของวดัไทย เช่นช่อฟ้า（龙首）ใบระกา（龙鳞）หางหงส์（凤尾）รวมถึง
ค าศพัท์ในดา้นศิลปกรรม เช่น จิตรกรรมฝาผนัง（壁画）พ้ืนหลงัผนัง（背景）ดอกโบตัน๋（牡丹花） 
ทะเลเมฆ（云海）ส่วนค าบางค า เช่น  “บุษบก” ซ่ึงมีหลงัคาซอ้นชั้นเป็นยอดแหลม ใชป้ระดิษฐานพระพทุธรูป มกัจะ
พบไดท่ี้วดัเสมอ ดว้ยเหตุความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมระหวา่งไทยจีน จึงไม่มีค าแปลโดยตรงท่ีหาไดใ้นภาษาจีน ผูส้อน
สามารถแนะน าผูเ้รียนไดว้า่ ค  าภาษาไทยบางค าท่ีไม่มีค าแปลโดยตรงนั้น  สามารถดูจากลกัษณะโครงสร้างของส่ิงนั้น และ
ใชค้  าบรรยายมาประกอบการแปล โดย “บุษบก” มีลกัษณะเป็นยอดแหลม มีเสาส่ีมุมคลา้ยศาลาเลก็ๆ  จึงสามารถใชค้  า “尖
顶(ยอดแหลม)” และ “小亭(ศาลาเล็กๆ)” มาประกอบกนัเป็นค าแปล “尖顶小亭” ซ่ึงท าให้ผูฟั้งเห็นภาพในระดบั
หน่ึง หรืออีกค าว่า “สัตตภณัฑ์（围绕须弥山的七座山）” ซ่ึงพบเห็นไดท้ัว่ไปหนา้พระประธานในโบสถ ์
หรือวหิารของวดัภาคเหนือนั้น จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลแนวคิดของเขาพระสุเมรุ（须弥山）เพ่ิมเติมก่อนเพ่ือความเขา้ใจ 
การให้ขอ้มูลในลกัษณะน้ีถือเป็นการปูพ้ืนขอ้มูลส่วนหน่ึงให้แก่ผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนไดท้ราบค าศพัท์เฉพาะทางท่ีเก่ียวกบัวดั
แลว้ ผูเ้รียนสามารถน าขอ้มูลส่วนท่ีเสริมน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียบเรียงเน้ือหาในการบรรยายต่อไป 
                   ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบติังาน 
                   ในขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนจะร่วมกนัท างานเพ่ือเขา้สู่การปฏิบติังาน โดยผูส้อนจะก าหนดหัวขอ้และกิจกรรมท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งด าเนินการ และผูส้อนก าหนดใหผู้เ้รียนรายงานความคืบหนา้ และตรวจทานเร่ืองของการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง หลงัจาก
นั้นผูเ้รียนน าเสนอหนา้ชั้นเรียนเพ่ือใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มไดเ้ห็นขอ้ดีขอ้ดอ้ยของการน าเสนอและน ามาปรับปรุงอีกคร้ังก่อนท่ี
จะไปบรรยายในสถานท่ีจริง 
                   ขั้นท่ี 3 ขั้นหลงัปฏิบติังาน 
                   การฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริงอาจมีความต่ืนเตน้ หรือประหม่าแมว้า่จะมีการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าใน
ระดบัหน่ึง แต่ก็อาจมีขอ้ผิดพลาดในการบรรยายบางประการ ดงันั้นการแนะน าขอ้ผิดพลาดแก่ผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่ง
ยิ่ง เพ่ือให้ผูเ้รียนไดส้ังเกต และน าไปปรับปรุงต่อไป โดยทัว่ไปขอ้ผิดพลาดมกัจะเป็นปัญหาการออกเสียงตามวรรณยกุต ์
(หรือพินอิน)ใหถู้กตอ้ง การใชค้  าศพัท์ภาษาจีนท่ีเหมาะสม การเรียงค าภาษาจีนท่ีถูกตอ้งในประโยคเป็นตน้ ผูเ้รียนบางส่วน
สามารถบรรยายไดอ้ยา่งราบร่ืน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานภาษาจีนส่วนหน่ึง และการฝึกฝนทกัษะในการบรรยายของผูเ้รียนเอง 
 

ผลสรุปการวจัิย 
                หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมเรียบร้อยแลว้ ผูส้อนไดใ้หผู้เ้รียนท าแบบสอบถามออนไลน์ เก่ียวกบัความคิดเห็น
ของกิจกรรมในคร้ังน้ี โดยระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่  5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 นอ้ย 1 นอ้ยท่ีสุด 
ประเด็นค าถามประกอบดว้ย 
                1. การพฒันาทกัษะภาษาจีน 
                         1.1 ดา้นการพดู 
                         1.2 ดา้นการฟัง 
                         1.3 ดา้นการเขียน  
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                2. ปัญหาการบรรยายในสถานท่ีจริง 
                         2.1 จ าเน้ือหาในการบรรยายไม่ได ้
                         2.2 นึกศพัทภ์าษาจีนไม่ออก 
                         2.3 บรรยายตะกกุตะกกั 
                3. การเรียนรู้ศพัท ์ส านวนในการบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวไทย 
                4. การฝึกการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือบรรลุภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                5. การฝึกการใชภ้าษาจีนในสถานท่ีจริง 
                6. ความกลา้ในการพดูภาษาจีนในท่ีชุมชน 
                7. การจดักิจกรรมน้ีในคร้ังต่อไป               
                จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนมีจ านวนทั้งหมด 22 คน เพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8เพศชาย 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 สรุปรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
ตารางที ่1 เป็นประโยชนต์่อการพฒันาทกัษะภาษาจีน 
 

 
 
ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ต่อการ
พฒันาทกัษะภาษาจีน (3 ประเด็น พดู 
ฟัง เขียน) 

ระดบัความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

N = 22 
การพดู 
 
การฟัง 
 
การเขียน 

17 
(77.27 %) 

12 
(54.55%) 

9 
(40.91%) 

5 
(22.73%) 

9 
(40.91%) 

8 
(36.36%) 

0 
(0%) 

1 
(4.55%) 

5 
(22.73%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
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 จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะภาษาจีน (3 ประเด็น พูด ฟัง เขียน) มีความเห็นวา่
การพฒันาทางดา้นการพดู อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 รองลงมาเป็น ระดบัมาก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.73 
 การพฒันาทางด้านการฟัง อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55  รองลงมาเป็น ระดบัมาก 9 คน              
คิดเป็นร้อยละ 40.91 และในระดบั ปานกลาง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
 การพฒันาทางด้านการเขียน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.91  รองลงมาเป็น ระดบัมาก 8 คน                        
คิดเป็นร้อยละ 36.36 และในระดบั ปานกลาง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 

 
 
ตารางที ่2 ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการจดักิจกรรม 

 

 
 
ความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

N = 22 
-เรียนรู้ศพัท ์ส านวนในการบรรยาย
สถานท่ีท่องเท่ียวไทย          
                                                                                                
-ฝึกการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือบรรลุภารกิจ
ท่ีไดรั้บมอบหมาย        
                                                                                               
-ฝึกการใชภ้าษาจีนในสถานท่ีจริง  
                    
                                                                                                                        
-มีความกลา้ในการพดูภาษาจีนในท่ี
ชุมชน                             
                                                                                                    

16 
(72.73 %) 

 
16 

(72.73%) 
 

20 
(90.91%) 

 
15 

(68.18%) 
 

4 
(18.18%) 

 
5 

(22.73%) 
 

2 
(9.09%) 

 
6 

(27.27%) 
 

2 
(9.09%) 

 
1 

(4.55%) 
 

0 
(0%) 

 
0 

(0%) 
 

0 
(0%) 

 
0 

(0%) 
 

0 
(0%) 

 
0 

(0%) 
 

0 
(0%) 

 
0 

(0%) 
 
0 

(0%) 
 
0 

(0%) 
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-ควรมีการจดักิจกรรมน้ีต่อไป 16 
(72.73%) 

5 
(22.730%) 

1 
(4.55%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

            จากความคิดเห็นของผูเ้รียนตามตารางท่ี 2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมช้ีให้เห็นวา่ ในส่วนของการเรียนรู้
ศพัท์ ส านวนในการบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 การฝึกการท างานเป็นกลุ่ม
เพ่ือบรรลุภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73   
            ส่วนการฝึกการใชภ้าษาจีนในสถานท่ีจริงอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91  และความกลา้ในการ
พูดภาษาจีนในท่ีชุมชนล้วนอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18  ส่วนความเห็นของผูเ้รียนเห็นควรจัด
กิจกรรมน้ีต่อไปอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73   

 
 

 
 

ตารางที ่3 ปัญหาการบรรยายในสถานท่ีจริง 
 

 
 
ปัญหาการบรรยายในสถานท่ีจริง 

ระดบัความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

N = 22 
- จ าเน้ือหาในการบรรยายไม่ได ้   
                                                                                              
-นึกศพัทภ์าษาจีนไม่ออก            
                                                                                                                                                          
-บรรยายตะกกุตะกกั 

3 
(13.64%) 

3 
(13.64%) 

7 
(31.82%) 

11 
(50.00%) 

13 
(59.09%) 

4 
(18.18%) 

4 
(18.18%) 

4 
(18.18%) 

7 
(31.82%) 

2 
(9.09%) 

1 
(4.55%) 

3 
(13.64%) 

2 
(9.09%) 

1 
(4.55%) 

1 
(4.55%) 

              
 ปัญหาการบรรยายในสถานท่ีจริง ความคิดเห็นของผูเ้รียนในเร่ืองจ าเน้ือหาในการบรรยายไม่ไดอ้ยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.64 รองลงมาเป็น ระดบัมาก 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดบัปานกลาง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
             ปัญหาเร่ืองนึกศพัทภ์าษาจีนไม่ออก ในระดบั มากท่ีสุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 รองลงมาเป็น ระดบัมาก 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.09 ระดบัปานกลาง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  
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             ปัญหาเร่ืองบรรยายตะกกุตะกกัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 รองลงมาเป็น ระดบัมาก 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.18 ระดบัปานกลาง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82  
              สรุปโดยรวม การใชว้ิธีการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบติังานในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว โดย
ผ่านภารกิจท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมายสามารถท าให้ผูเ้รียนเพ่ิมพูนทักษะการฟัง การพูดภาษาจีน มีความมัน่ใจในการใช้
ภาษาจีนบรรยาย และแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวจริงแต่ในขณะเดียวกัน หากขาดการเตรียมความพร้อมท่ีดี ก็มีผลต่อการ
บรรยายเช่นกนั  
ข้อเสนอแนะ 
                ในส่วนของปัญหาท่ีพบเห็นในการสอนดว้ยวิธีดงักล่าวน้ี พบวา่ผูเ้รียนบางส่วนจ าค าศพัท์เฉพาะทางไม่ได ้เพราะ
มกัเป็นค าศพัท์ท่ีไม่ปรากฏในภาษาจีนทัว่ไป รวมถึงผูเ้รียนจ าเน้ือหาบางส่วนไม่ได ้ท าให้ไม่สามารถบรรยายไดค้รบถว้น 
การจดจ าศพัท์ ส านวนและเน้ือหาไดแ้ม่นย  านั้น ข้ึนอยู่กับตวัผูเ้รียนเป็นหลกั หากผูเ้รียนขยนัขนัแข็งในการฝึกฝนย่อม
สามารถฝึกปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งราบร่ืน ในทางตรงกนัขา้ม หากผูเ้รียนไม่ไดมี้ความมุ่งมัน่อยา่งเต็มท่ี ก็อาจมีปัญหาในการ
บรรยาย   
                 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ใหผู้เ้รียนฝึกฝนในชั้นเรียนมากข้ึนเพ่ือช่วยในการจดจ า   
                  ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบติัจริง ผูส้อนก าหนดให้ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มท าPowerPoint 
เก่ียวกบัค าศพัท์ และเน้ือหาท่ีจะใชบ้รรยายในสถานท่ีจริง โดยการอ่านออกเสียงและอธิบายความหมาย พร้อมดว้ย PPT 
ประกอบท่ีหน้าชั้นเรียน เพ่ือช่วยให้ตวัผูบ้รรยายเองจดจ าได้ดียิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนั ผูเ้รียนกลุ่มอ่ืนๆ ก็สามารถเรียนรู้
ค าศพัท ์ส านวนในเน้ือหาของกลุ่มต่างๆนอกเหนือจากกลุ่มของตวัเอง   
                  ในคาบต่อไป ก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในแต่ละกลุ่มออกมาบรรยายค าศพัท์พร้อมเน้ือหาโดยไม่มีการใช ้PPT 
เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้รรยายไปท่องจ ามาใหไ้ด ้โดยมีการใหค้ะแนนเป็นแรงจูงใจ 
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in the Age of Technology 4.0 
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Pharanuchanart Uttawet1* 
 

บทคัดย่อ 
 
 ในโลกเทคโนโลยียคุปัจจุบนั ข่าวสารขอ้มูลจ านวนมากถูกคน้หาและรับรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดว้ยโทรศพัทมื์อถือมากกวา่การรับรู้ผา่นทางส่ือส่ิงพิมพ ์การจะเขา้ถึงเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีสาระประโยชน์
ตามท่ีตอ้งการในโลกออนไลน์ท่ีไร้พรหมแดนโดยมีภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลในการ ส่ือสารขอ้มูลกนัทั่วโลกนั้น ผู ้
สืบคน้ขอ้มูลจ าเป็นตอ้งมีความสามารถพ้ืนฐานทางการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจอยา่งเพียงพอแต่จากการส ารวจ
ความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศึกษาไทยพบว่า มีนักศึกษาจ านวนมากไม่สามารถอ่านขอ้มูลข่าวสารต่างๆหรือ
บทความท่ีเป็นภาษาองักฤษให้เขา้ใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสาระประโยชน์จากการ
อ่านส่ือออนไลน์ได้ ด้วยเหตุท่ีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ตอ้งมีการใช้ภาษาองักฤษผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงการบูรณาการโครงสร้างการจดัการเรียนการสอนระหวา่งองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. องค์ประกอบทางดา้นเน้ือหา (content) 2. องค์ประกอบทางดา้นวิธีการสอน (pedagogy) และ 3. องค์ประกอบทางดา้น
เทคโนโลยี (technology)ให้ไดอ้ยา่งสมดุลในระหวา่งท่ีท าการสอน ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมดว้ยการฝึกผูเ้รียนให้มีทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจดว้ยส่ือสภาพจริงท่ีสืบคน้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตร่วมกบัการ
ฝึกฝนทกัษะการอ่านดว้ยกลวธีิการอ่านแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้(Reciprocal Reading) ท่ีมีประสิทธิภาพในการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ ทั้ งน้ีผูเ้ขียนบทความจึงขอน าเสนอรูปแบบการสอน REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media 
Instructional Materials) เพ่ือเป็นการบูรณาการองคป์ระกอบทั้ง 3 ประการดงักล่าวในการจดัการเรียนการสอน ดว้ยเทคนิค
วธีิการสอนท่ีเหมาะสมและเวลาในการฝึกท่ีมีความยดืหยุน่ เพ่ือส่งเสริมและเตรียมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจในการสืบค้นและอ่านข้อมูลต่างทั่วโลกๆผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ตในยุคเทคโนโลยี 4.0 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

ค าส าคญั : การสอนทกัษะการอ่าน, ภาษาองักฤษ, สืบคน้ขอ้มูล, ยคุเทคโนโลย4ี.0 
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ABSTRACT 
 

In the modern world of technology, a tremendous amount of information is searched for and accessed via the 
internet (online), especially on smart phones. This flow of online information far exceeds the amount of information 
accessed from paper pages (offline). To access targeted information, which is mostly available, globally, in English, the 
international language, researchers must have enough basic searching skills and reading comprehension abilities. 
However, surveys of Thai students’ abilities in using English show that many of them are still not able to understand 
English language information or articles for sufficiently. This lack of comprehension, limits the benefit that students get 
from reading information online. Since present-day English instruction must utilize electronic media to collect and 
integrate content, pedagogy and technology with equilibrium reconstruction among all these three elements during the act 
of teaching, the instructors have to arrange a suitable learning environment to help their students acquire reading 
comprehension skills with authentic online materials. Students must also practice reading skills with Reciprocal Reading 
strategy, which is an effective reading comprehension method. The author would like to present the REOMI (Reciprocal 
Teaching with English Online Media Instructional Materials) model for integrating the three instructional elements with 
appropriate instructional techniques and flexible time for learning and practicing, in order to enhance and prepare learners 
in the Technology 4.0 era, to be able to develop sufficient reading comprehension skills to be able to find and read 
information available worldwide via the internet. 
 
Keywords: teaching reading skill, English, searching, the age of Technology 4.0 
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บทน า 
ในโลกยคุปัจจุบนั การรับรู้ข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยกีารส่ือสารผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

การคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการก็สามารถท าได้ภายในพริบตา จึงท าให้เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อวงการ
การศึกษามากข้ึนอยา่งยิ่งเพราะเป็นแหล่งขอ้มูลจ านวนมหาศาลในการสืบคน้เพ่ือการเรียนรู้ในแขนงสาขาวิชาต่างๆ  ซ่ึง
การศึกษาในยคุปัจจุบนัไดใ้ห้ความส าคญัต่ออินเตอร์เน็ตในฐานะท่ีเป็นเทคโนโลยทีางดา้นการส่ือสาร ทางดา้นขอ้มูลต่างๆ 
รวมทั้ งทางดา้นการเรียนรู้ในโลกสมยัใหม่อีกดว้ย (McVerry, 2013) ด้วยเหตุน้ีทักษะการสืบคน้เพ่ือให้ไดข้อ้มูลอย่างมี
ประสิทธิภาพทางอินเตอร์เน็ตนั้นจึงถือไดว้า่เป็นทักษะหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นในการประสบความส าเร็จทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 (Henry, 2005) ซ่ึงการจะรับรู้ขอ้มูลเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารกันระหว่างผูค้นในประเทศต่างๆ แต่การจะสืบคน้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นภาษาองักฤษซ่ึงมีอยูจ่  านวนมากมายในส่ือออนไลน์เพ่ือให้ไดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการนั้น จ าเป็นตอ้ง
อาศยัทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ (Young and Kajder, 2013) จากงานวิจยัของ Liu and Ko (2016) ท่ีไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ของทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูล พบวา่ทกัษะทางดา้นการอ่านท่ีดีนั้นเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของ
ความสามารถในการอ่านขอ้มูลต่างๆในส่ือออนไลน์ ซ่ึงทักษะการอ่านดงักล่าวได้แก่ 1. ทักษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 
(Reading Comprehension) อนัประกอบด้วย ทักษะการอ่านเร็ว (Skimming and Scanning) ในการจบัประเด็นส าคญัและ
รายละเอียดคร่าวๆ รวมทั้งรายละเอียดเชิงลึกของขอ้มูล และ 2. ทกัษะการอ่านเชิงวจิารณ์ (Critical Reading) (Henry, 2005) 

แมว้่าทักษะการอ่านจะเป็นทักษะท่ีส าคญัในการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันมากข้ึน (Chastain, 1988) เพราะเป็น
ทกัษะท่ีส าคญัในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการศึกษาหรือการเพ่ิมพูนความรู้ให้สูงข้ึนเพ่ือพฒันาตนเอง และ เสริมสร้าง
ประสบการณ์ ซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้มีทกัษะการอ่านท่ีดีมีโอกาสสร้างความกา้วหน้าในการศึกษาและประกอบอาชีพไดม้ากกว่า
ผูอ่ื้นในยคุของข่าวสารและสังคม 4.0 ดงัท่ีเกร่ินน าไวข้า้งตน้นั้น แต่จากการส ารวจพบวา่นกัเรียนและนกัศึกษาไทยจ านวน
มากยงัมีปัญหาดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ จึงท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต ่ากวา่เกณฑ ์(นงคน์าถ, 2551; 
ปัณยตา, 2557; มนสัวี, 2558; นพรัตน์, 2559) นอกจากน้ีจากงานวิจยัทางการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนทางดา้นทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรนั้น มีสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น การสอนท่ียึดครูเป็นศูนยก์ลาง การสอน
แบบเดิมๆ ท่ีครูอ่านและแปลให้ฟังทีละประโยค ผู ้เรียนไม่มีคลังศัพท์ท่ี เพียงพอ ขาดความรู้และเจตคติท่ีไม่ดีต่อ
ภาษาองักฤษ แบบเรียนภาษาองักฤษไม่เอ้ือต่อการอ่าน เนน้รูปแบบต าราไม่สอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการ
ของผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย (Souriyavongsa et al., 2013) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนัสวี (2558) ท่ีพบว่า 
ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษมากท่ีสุดรองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัส่วนตวัของ
นักศึกษาและปัจจัยด้านส่ิงแวดลอ้มทางบ้าน ตามล าดับ อีกทั้ งงานวิจัยของ   สุพรรณี (2558) ท่ีเก่ียวขอ้งกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ พบปัญหาเก่ียวกับขอ้จ ากดัในการบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนและเน้ือหาในหลกัสูตรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา และนอกจากน้ี งานวจิยัของ 
Ghazizadeh and Fatemipour (2017)ไดศึ้กษาถึงผูเ้รียนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ พบวา่ประสบปัญหาในเร่ือง
ของการอ่านเพราะผูเ้รียนขาดความสนใจหรือแรงจูงใจในการอ่าน อีกทั้งยงัไม่มีกลวธีิในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูเ้ขียนไดอ้อกแบบการเรียนการสอนทกัษะการอ่านเพ่ือส่งเสริมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียน
ในยคุเทคโนโลย ี4.0 โดยน าเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนและสภาพ
การเรียนรู้ เพราะปัจจุบนัผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตไดง่้าย จึงท าให้มีเสรีภาพในการเรียนรู้ไดทุ้กสถานการณ์ 
ทุกสถานท่ีและทุกเวลาจากแหล่งความรู้ต่างๆทัว่โลก รวมทั้งสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (พิมพป์ระภาและณัฐพล, 2557) 
อีกทั้งยงัช่วยในการเสริมสร้างแรงจูงใจทางการเรียนให้กบัผูเ้รียนด้วยการน าส่ือสภาพจริงท่ีทันสมยัและสอดคลอ้งกับ
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ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนซ่ึงมีอยู่ในอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่และสอดคลอ้งกับเน้ือหาของ
บทเรียนในหลกัสูตร ทั้งน้ีจากงานวจิยัเก่ียวกบัการน าส่ือสภาพจริงไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษพบวา่ส่ือ
การสอนสภาพจริงและการสอนอ่านโดยใชก้ลวธีิการอ่านแบบร่วมมือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะ
ดา้นความเขา้ใจในการสอนการอ่านภาษาองักฤษ และแรงจูงใจ (Wood et al., 2001; Berardo, 2006) การน าบทความใน
อินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นส่ือสภาพจริงมาใชใ้นการสอนทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการจดัการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 โดยท่ีผูส้อนจะตอ้งเนน้ให้ผูเ้รียนไดค้น้ขอ้มูลบทความต่างๆในอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ผูเ้รียนมีกลวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการคน้หาขอ้มูลและเขา้ใจในเน้ือหาของบทความนั้นๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Myers, 2006)  จากงานวจิยั
ของ Ghazizadeh and Fatemipour (2017) พบวา่ การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีน าส่ือออนไลน์ร่วมกบัการสอน
ในชั้นเรียน ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในทกัษะการอ่านในชั้นเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศไดเ้ป็น
อยา่งดี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Looi and Yusop (2011) ท่ีพบวา่ การสอนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจดว้ยส่ือออนไลน์ ท าให้
ผูเ้รียนมีกลวิธีการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงส่งผลต่อความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจท่ีสูงข้ึน รวมทั้ ง
ทศันคติและแรงจูงใจในการอ่านท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

ส่ือสภาพจริงท่ีเป็นส่ือสังคมออนไลน์(social media) ท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัไดแ้ก่ เฟ็ซบุค และทวิตเตอร์ซ่ึงเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีมีการน ามาแบ่งปันเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์และพดูคุยใหผู้ใ้ชใ้นโลกออนไลน์ในเครือข่ายของตน
ไดรั้บรู้ (Hundey, 2012) ซ่ึงจุดเด่นของเฟ็ซบุคก็คือเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีมีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย สะดวก 
รวดเร็วในการตั้งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ เขียนบทความหรือบล็อก สนทนาแบบโตต้อบทันที 
นอกจากนั้นผูใ้ชย้งัสามารถรวมกลุ่มความสนใจท่ีมีร่วมกนัได ้(ศรีศกัด์ิ, 2554) ส่วนทวิตเตอร์เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
ชนิดท่ีมีการแสดงหัวขอ้และความคิดเห็นท่ีกระชบั (Micro blog)  มีขอ้เด่นในการแนะน าให้ผูเ้รียนติดตามผูเ้ช่ียวชาญใน
หัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความ การน าเสนอและติดตามหัวขอ้ท่ีสนใจใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในเน้ือหาวิชา 
(Grosseck and Holotescu, 2008) และจากงานวจิยัต่างๆ เก่ียวกบัประโยชน์และจุดมุ่งหมายในการใชท้วติเตอร์ทางการศึกษา
พบวา่ ทวิตเตอร์ไดน้ ามาใชเ้พ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลมากกวา่ส่ือออนไลน์ชนิดต่างๆ เหตุผลเพราะสามารถรวบรวมและแบ่งบนั
ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ (Jonson and Yang, 2009) จากงานวิจยัของ Teevan et al. (2011) ท่ีศึกษาถึงเหตุผล
ของการนิยมใช ้ทวิตเตอร์เพ่ือใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลพบว่า ทวิตเตอร์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ืนิยมใชเ้พ่ือการติดตามเน้ือหาใน
หัวขอ้ท่ีสนใจมากกว่าส่ือสังคมออนไลน์ชนิดอ่ืนๆ ท่ีนิยมสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือหาหัวขอ้ (Topic)  ส าหรับการใช้ทวิตเตอร์
เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือทางการศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษนั้น Borau et al. (2009) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ีวา่ ทวติเตอร์เป็นส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในแง่ของการให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสในการฝึก
สมรรถนะทางการส่ือสารและทางภาษาศาสตร์สงัคมในทุกท่ี ทุกเวลา โดยไม่ตอ้งพบปะเจอะเจอผูส้อนแบบเผชิญหนา้ (face 
to face interaction)  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Young and Kraut (2013) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัแนวโนม้ของการใชท้วิตเตอร์เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเป็นภาษาองักฤษให้กับผูเ้รียนท่ีพบว่า Twitter เป็นเคร่ืองมือทางการศึกษาท่ีใช้ในการ
รวบรวมความรู้ทางดา้นเน้ือหาทางการศึกษาท่ีน าไปสู่การเรียนรู้และพฒันาทางดา้นการใชภ้าษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษ อีก
ทั้งช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมต่อการเรียนในชั้นเรียนกบัโลกแห่งความเป็นจริงเพ่ือเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนให้กา้วทนั
โลกในยคุปัจจุบนัสู่โลกแห่งอนาคตอีกดว้ย 

ในส่วนของวิธีการสอนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจนั้น กลยทุธ์การสอนการอ่านแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้(Reciprocal 
Teaching) เป็นเทคนิควธีิการท่ีมีประสิทธิภาพมากในการสอนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ (Rosenshine and Meister, 1994) โดย
มีกระบวนการท่ีสนบัสนุนการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนในบทบาทผูใ้ห้ค  าแนะน าและผูใ้ห้ความช่วยเหลือ 
ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนัจะเกิดจากการรวมกลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกนั และมาท าการแลกเปล่ียน
บทบาทเรียนรู้ร่วมกนัในเทคนิคของการอ่านแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) ท่ีมีอยู่ส่ีขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.การ
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ท านาย (predicting) ซ่ึงอาศัยพ้ืนฐานจากประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 2. การตั้ งค  าถาม (questioning) เป็นวิธีการแยก
ประเด็นของเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือให้มีความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ือง 3. การหาความชดัเจน (clarifying) เพื่อท่ีจะน ามาท าการ
ตรวจสอบความเขา้ใจโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์และโครงสร้างของประโยค และ 4. การสรุป (summarizing) เป็น
ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนน าความรู้ในทฤษฎีการอ่านทุกขั้นตอนมาสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการจับประเด็นส าคัญของเร่ืองท่ีอ่าน 
สงัเคราะห์ขอ้มูลในทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน การอ่านดว้ยเทคนิควธีิการดงักล่าวน้ีจึงเป็นกระบวนการ
กลุ่มท่ีน ามาใชฝึ้กประสบการณ์ดว้ยการแลกเปล่ียนบทบาทในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มอยา่งเสรีดว้ยความ
สมคัรใจ (Palinscar and Brown, 1984) 

จากประเด็นปัญหาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนรวมทั้งทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนจึงไดน้ าประเด็นและหลกัการเหล่าน้ีมาออกแบบวิธีการจดัการเรียนการ
สอนด้วยการบูรณาการกลวิธีการสอนแบบร่วมมือท่ีเป็นการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Reciprocal Teaching) ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้ฝึกการใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Palinscar and 
Brown, 1984; Alexander and Fox, 2004) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
พฒันาทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจแก่ผูเ้รียนเพ่ือใหส้ามารถพฒันาทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลในโลกออนไลน์ไดด้ว้ยรูปแบบ
การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบ REOMI หรือ การสอนการอ่านแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยส่ือการสอน
ภาษาอังกฤษบนออนไลน์  (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional Materials) ดังมีรายละเอียด
ขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนการสอนต่อไปน้ี  

  

วธีิด าเนินการวจัิย 
วธีิการจดัการเรียนการสอน 

จากแนวคิดเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษดงักล่าวขา้งตน้และประโยชน์ของส่ือ
ออนไลน์ท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและแรงจูงใจของผูเ้รียน ผูเ้ขียนตระหนักวา่การสืบคน้
ขอ้มูลจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเพ่ือให้เขา้ถึงส่ือออนไลน์ตามท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดอ้อกแบบให้
เน้ือหาของบทอ่านท่ีใชฝึ้กท่ีเป็นบทความท่ีไดม้าจากประเภทขอ้มูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกเูก้ิล (Google) และ ส่ือ
สงัคมออนไลน์ (social media) 2 ประเภท ไดแ้ก่    เฟ็ซบุค และทวติเตอร์ โดยผูเ้ขียนน ามาท าการออกแบบการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงแนวคิดการจดัการเรียนการสอนในยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้ใหผู้ส้อนจดัสภาพหรือบริบททางการเรียนการสอน
ให้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ องค์ประกอบทางดา้นเน้ือหา (content) 
องคป์ระกอบทางดา้นวิธีการสอน (pedagogy) และองคป์ระกอบทางดา้นเทคโนโลยี (technology) มาบูรณาการการจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งสมดุลและมีความยืดหยุน่ของเวลา สถานท่ี และความแตกต่างของผูเ้รียน (Young and Kajder, 2013)
โดยเน้ือหาของบทความท่ีใชใ้นการฝึกการอ่านเพ่ือความเขา้ใจนั้นไดน้ ามาจากส่ือออนไลน์ และในส่วนของวิธีการจดัการ
เรียนการสอน ไดมี้การประยกุตรู์ปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยผสมผสานระหวา่งการ
เรียนในชั้นเรียนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นทางส่ือออนไลน์  โดยมีการออกแบบระบบการเรียนการสอนดงักล่าวไดเ้ป็น
รูปแบบการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบ REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional 
Materials) ซ่ึงมีการบูรณาการองค์ประกอบทั้ ง 3 ด้านเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยไดน้ าไปใชก้บันักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโลโนยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในรายวิชา Reading English for 
Learning ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือให้ผูเ้รียนมีทกัษะและกลวิธีการอ่านในการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน
ทั้งในเร่ืองค าศพัท ์ไวยากรณ์ และขอ้มูลความรู้ในศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีทนัสมยั ดงัน้ี 
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องค์ประกอบทางด้านเน้ือหา (content)  
ผูเ้ขียนมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกเน้ือหาของบทความจากส่ือออนไลน์ 3 ประเภทซ่ึงไดแ้ก่ อินเตอร์เน๊ตกู

เกิล เฟ็ซบุค และ ทวิตเตอร์เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั ทั้งน้ีผูเ้ขียนมีหลกัเกณฑใ์นการเลือก
เน้ือหาจากส่ือดงักล่าวโดยค านึงถึงความสัมพนัธ์ของเน้ือหาในส่ือกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาในบทเรียน ขอ้มูลเน้ือหาของ
ส่ือตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสม ทนัสมยั น่าสนใจ ตรงกบักลุ่มเป้าหมายคือผูเ้รียน และเม่ือไดเ้น้ือหาท่ีตอ้งการแลว้ ผูเ้ขียน
ไดน้ าบทความเหล่าน้ีมารวบรวมเป็นคลงัขอ้มูลไวล่้วงหนา้เพ่ือน ามาใชป้ระกอบการสอน โดยท าการวางระบบไวใ้นบญัชี
ส่วนตวัของผูเ้ขียนบนทวติเตอร์เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้มาฝึกฝนทกัษะการอ่านเพ่ือสืบคน้ขอ้มูลตามหัวขอ้ท่ีผูส้อนมอบหมาย
ในแต่ละคร้ังของการเรียน ซ่ึงเป็นวิธีการฝึกให้ผูเ้รียนสามารถคน้ไดง่้ายเพ่ือให้สามารถต่อยอดไปสู่การปฏิบติัจริงไดใ้น
อนาคต 

องค์ประกอบทางด้านการสอน (pedagogy)  
ในการฝึกในชั้นเรียน ผูเ้รียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 5 คน เพ่ือฝึกทกัษะการอ่านแบบร่วมมือดว้ยวิธีการ

อ่านเพ่ือความเขา้ใจด้วยการอ่านแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) โดยบทความแต่ละคร้ังนั้นได้มาจากการ
สืบคน้ขอ้มูลของกลุ่มจากทวติเตอร์ในบญัชีของผูส้อนท่ีผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงดว้ยการติดตาม ซ่ึงมีคลงัขอ้มูลตามท่ีผูส้อนเตรียม
ไวล่้วงหนา้แลว้ เพ่ือเป็นการยน่ระยะเวลาของการสืบคน้ใหแ้ก่ผูเ้รียนในช่วงระยะเวลาท่ีท าการฝึกฝนทกัษะการอ่านเร็วเพ่ือ
จบัรายละเอียดและประเด็นส าคญัคร่าวๆในบทความ เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงบทความตามท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็วข้ึน 

ในระหวา่งการฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจในชั้นเรียน ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มจะผลดักนัเป็นผูน้ าบทบาทต่างๆ
ตามรูปแบบการฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจดว้ยวธีิการอ่านแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) โดยท่ีผูส้อน
มีหน้าท่ีช่วยอ านวยความสะดวก เฝ้าสังเกตการณ์ และให้ค  าแนะน ากบัผูเ้รียนเม่ือผูเ้รียนร้องขอความช่วยเหลือในระหวา่ง
ด าเนินการฝึกอ่านบทความท่ีไดสื้บคน้มาในขั้นตอนแรก ผูเ้รียนท าการจดบนัทึกกิจกรรมภายในกลุ่มระหวา่งการฝึก จากนั้น
แต่ละกลุ่มจะออกมาน าเสนอเน้ือหาท่ีช่วยกนัอ่านภายในกลุ่ม รวมทั้งขั้นตอน วธีิการ และบรรยากาศท่ีไดจ้ากการฝึกภายใน
กลุ่มหนา้ชั้นเรียน อีกทั้งยงัมีการส่งรายงานบนัทึกกิจกรรมการอ่านในชั้นเรียนภายในกลุ่มทางเฟ็ซบุคกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการสะทอ้นให้ผูส้อนไดแ้กไ้ขและปรับปรุง
ทกัษะทางการอ่านของผูเ้รียนท่ียงับกพร่อง ซ่ึงปรากฏจากการน าเสนอเน้ือหาและความเขา้ใจของเร่ืองท่ีอ่านและกลวิธีการ
อ่านของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมวตัถุประสงคข์องบทเรียนภายใตเ้วลาท่ีจ ากดั 

องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลย ี(technology) 
 ผูส้อนไดน้ าเทคโนโลยีทางดา้นโทรศพัท์มือถือมาใชเ้ป็นส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยอาจกล่าวไดว้า่การ
สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้ส่ือออนไลน์ในโลกยุคปัจจุบันด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เป็นการน า
เทคโนโลยีท่ีติดตวัผูเ้รียนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการเรียนการสอนท่ีผ่านการพิจารณาเลือกสรรบทความ
ในส่ืออนไลน์เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน วตัถุประสงคข์องรายวชิา และกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการสอน สามารถกระตุน้ความสนใจ
ใหผู้เ้รียนอยากเรียน ไม่เบ่ือหน่าย สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและความรู้ท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งสะดวก
ข้ึน อีกทั้งมีความสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัในโลกยคุเทคโนโลย ี4.0 ไดอี้กดว้ย   
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ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ผลจากการศึกษาการใช้รูปแบบการสอน REOMI 
การวดัผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน 
ในการวดัผลสัมฤทธ์ิการสืบคน้และการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็นรายกลุ่มและบุคคลนั้ น ผูส้อนได้

มอบหมายให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มหรือรายบุคคลไปสืบคน้และอ่านบทความท่ีสนใจภายใตห้ัวขอ้ต่างๆในบทเรียนตามท่ีเรียน
ไปแลว้  โดยมีเง่ือนไขของเน้ือหาและเวลาตามท่ีผูส้อนก าหนดด้วยการสืบคน้บทความนั้ นๆจากส่ือออนไลน์ โดยน า
หลกัการท่ีได้จากการฝึกการอ่านแบบร่วมมือในชั้นเรียนไปประยุกต์ใชจ้ริง นอกจากน้ียงัได้มีการประเมินความเขา้ใจ
เก่ียวกบักลวิธีการอ่านและการน าไปใช ้ดว้ยการท าเป็นรายงานกลุ่มบรรยายเก่ียวกบัขั้นตอนวิธีการอ่านแบบแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในแต่ละกลุ่มท่ีไดท้ าการฝึกในชั้นเรียนส่งให้กบัผูส้อนทางเฟ็ซบุคของกลุ่มเรียนในรายวชิาน้ี เพ่ือท่ีผูส้อนจะได้
ท าการประเมินและปรับปรุงความเขา้ใจผูเ้รียนเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บรู้วธีิการ ขอ้เสนอแนะของตวัเอง
และของเพ่ือนๆภาย ในกลุ่มและนอกกลุ่มไปพร้อมๆ กนัอย่างทั่วถึง ผลท่ีได ้พบว่า ผูเ้รียนมีเทคนิคการอ่านเร็วเพ่ือจับ
รายละเอียดและประเด็นส าคญั สามารถสืบคน้บทความท่ีมีเน้ือหาตามท่ีตอ้งการไดดี้ข้ึน อีกทั้งยงัมีกลวธีิทางการอ่าน สงัเกตุ
ไดจ้ากผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีอ่านไดดี้ข้ึน และมีการเปิดคน้หาค าศพัทค์  าต่อค าในขณะท่ีอ่านนอ้ยลง 

การประเมนิประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน 
รูปแบบการสอนน้ี สามารถสร้างแรงจูงใจและทศันคติท่ีดีต่อการอ่านบทความทางภาษาองักฤษดว้ยการสืบคน้

ขอ้มูลทางส่ือออนไลน์ให้กบัผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี อนัจะเห็นไดจ้ากการเขา้ชั้นเรียนอย่างสม ่าเสมอ การมีส่วนร่วม ความ
รับผิดชอบและความกระตือรือร้นในการฝึกกิจกรรมกลุ่ม และการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูเ้รียนกลา้แสดงออกในการ
ซักถามและการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มและในชั้นเรียนอย่างเด่นชัด รูปแบบการสอนน้ีช่วยให้ลดปัญหาในเร่ืองของ
ขอ้จ ากดัของเวลา สถานท่ีในการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้จากในชั้นเรียนไปสู่โลกแห่งความจริงได ้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและสามารถพฒันาศักยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง โดยท่ีผูส้อนสามารถติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงในระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด  

 

สรุปผลการวจัิย 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ REOMI (Reciprocal Teaching with English Online Media Instructional 

Materials) ไดอ้อกแบบโดยค านึงถึงความสมดุลระหวา่งองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอน 3 ประการ อนัไดแ้ก่ 1. 
องคป์ระกอบทางดา้นเน้ือหา 2. องคป์ระกอบทางดา้นวิธีการสอน และ 3. องคป์ระกอบทางดา้นเทคโนโลยี โดยมุ่งฝึกฝน
ผูเ้รียนเพื่อใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และจาก
การใชรู้ปแบบการสอนดงักล่าวพบวา่ ผูเ้รียนสามารถสืบคน้บทความหรือขอ้มูลท่ีมีประโยชน์และตรงตามความตอ้งการ
มากข้ึน ทั้ งน้ีมีผลมาจากการใช้รูปแบบการสอนท่ีออกแบบให้ผูเ้รียนได้ฝึกการใช้เทคนิคการอ่านเร็ว (Skimming and 
Scanning) เพ่ือจบัรายละเอียดและประเด็นส าคญัคร่าวๆ โดยผูส้อนไดจ้ดัสภาพการเรียนการสอนดว้ยส่ือสภาพจริง และมี
การจดักิจกรรมในชั้นเรียนให้ผูเ้รียนไดฝึ้กรูปแบบการอ่านดว้ยกลวธีิการอ่านแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 
ท่ีส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ และส่งเสริมแรงจูงใจและทศันคติทางการเรียนท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 
ซ่ึงจากจุดเด่นดงักล่าวของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีไดน้ าเสนอมานั้น สามารถท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการ
เรียนการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และต่อยอดไปสู่การวิจยัท่ีสมบูรณ์ข้ึนเก่ียวกบัรูปแบบของการ
จดัการเรียนการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบ REOMI ต่อไป เน่ืองจากรูปแบบการสอนน้ีช่วยใหล้ดปัญหาในเร่ือง
ขอ้จ ากดัของเวลา สถานท่ีในการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้จากในชั้นเรียนไปสู่โลกแห่งความจริงได ้ตรงตามความ
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ตอ้งการของผูเ้รียนและสามารถพฒันาศักยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง โดยท่ีผูส้อนสามารถติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงในระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด แต่ทั้งน้ีรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวน้ี
เป็นเพียงการน าร่องในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีอยูใ่กลต้วัผูเ้รียนมาประยกุตใ์ชก้บัรูปแบบการสอนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 
และเป็นแนวทางในการวจิยัรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ใหส้ามารถกา้วทนั
โลกและเทคโนโลยีในยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นแนวทางในการท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการจดัการเรียน
การสอนทกัษะการอ่านท่ีสูงข้ึนในระดบัการอ่านเชิงวิจารณ์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ REOMI น้ีไปเป็นส่วนหน่ึงของ
การออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพทางการอ่านภาษาองักฤษทั้งในระบบส่ือออนไลน์และเอกสาร
ทางวชิาการ หรือต าราทัว่ไปไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
  

งานวิจัยและพัฒนาน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรส าหรับชุมชนบา้นบางคู อ าเภอขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม   กระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมมีดังน้ี 1) การศึกษาส ารวจข้อมูลความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 2) การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมกับกลุ่มตวัอย่าง ระยะเวลา 30  ชั่วโมง และ 4) การประเมินผลหลกัสูตร
ฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุ รักษ์คลองบางคู อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรม  2) แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  3) หลกัสูตรฝึกอบรม4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม และ 
5) แบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบ t-test  ผลศึกษาพบว่าความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรมมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หลงัการฝึกอบรมกลุ่มตวัอยา่งสามารถพฒันาความรู้และความสามารถ
ดา้นภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมในระดบัมากนอกจากน้ีผูว้ิจยัไดมี้
การปรับแกไ้ขเน้ือหาของหลกัสูตรฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งตรงและกบัความตอ้งการในการใชง้านจริงของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ค าส าคญั: หลกัสูตรฝึกอบรม,  ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร, อ าเภอขนอม, จงัหวดันครศรีธรรมราช  
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ABSTRACT 
 

This research and development integrated the quantitative with qualitative research. The purposes were to 
develop English training curriculum for agro-tourism for Ban Bangkhu Community, Khanom District, Nakhon Si 
Thammarat and to study the samples’ satisfaction towards the training curriculum. The training curriculum development 
processes were as follows: 1) a study of fundamental needs for developing the training curriculum, 2) the development of 
the training curriculum, 3) the implementation of the training curriculum with the samples for 30 hours, and 4) the 
evaluation of the training curriculum. The samples were 20 members of KlongBangkhuEcotourism Group. The 
instruments employed were 1) a questionnaire to collect the fundamental needs, 2) interview form for the experts, 3) a 
training curriculum, 4) a questionnaire to study the samples’ satisfaction towards the training curriculum, and 5) the 
English ability test. Percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent were the statistical methods used to 
analyze the data. The study revealed that before and after the training, the samples’ English ability was statically differen t 
at 0.05 level. After the training, the samples had enriched their knowledge and increased their ability in English for agro-
tourism. The satisfaction towards the training curriculum was at high level. The contents of the training program were 
revised and adjusted to have only the most important parts samples needed to use in their daily work. 

  
Keywords:Training curriculum, English for agro-tourism, Khanom, Nakhon Si Thammarat 
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บทน า 
อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช มีเน้ือท่ีประมาณ 434 ตารางกิโลเมตร มีระยะห่างจากอ าเภอเมือง

นครศรีธรรมราชประมาณ 100 กิโลเมตร โดยลกัษณะภูมิประเทศของอ าเภอมีความแตกต่างกนั คือ เขตท่ีราบชายฝ่ังทะเล
ดา้นตะวนัออกในเขตต าบลขนอม เขตท่ีราบตอนกลางของอ าเภอในเขตต าบลควนทอง เขตท่ีลาดเชิงเขาทางทิศตะวนัตกอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลควนทอง และเขตภูเขาซ่ึงทอดจากทางทิศเหนือลงใตด้า้นทิศตะวนัตก และทิศใต ้(อรอนงค์, 2553) จาก
ลกัษณะทางภูมิประเทศท่ีต่างกนัส่งผลใหอ้ าเภอขนอมมีความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มา
เรียนรู้สมัผสักบัธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวฒันธรรมอนัมีคุณค่าของชุมชน   

อ าเภอขนอมแบ่งการปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเป็น 4 แห่ง ไดแ้ก่เทศบาลต าบลขนอม เทศบาลต าบลทอ้งเนียน 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม และองคก์ารบริหารส่วนต าบลควนทอง ส าหรับชุมชนบา้นบางคู ต าบลควนทอง เป็นชุมชนซ่ึงอยู่
เขตการปกครองขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควนทองตามแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลควนทองพ.ศ. 
2559-2563  ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ของการพฒันาชุมชนไวว้า่“สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแขง็ สู่องค์กรธรรมาภิ
บาล” และก าหนดประเด็นของยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจมุ่งเนน้การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ องคก์ารวสิาหกิจชุมชน เพ่ือพฒันา
องคค์วามรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
และนิเวศรวมทั้งการพฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการเกษตร(งานนโยบายและแผน ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลควนทอง, 
2561) 

ดงันั้นเพ่ือเป็นการพฒันาและยกระดบัการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นบางคู ต าบลควนทอง โดยการส่งเสริมการ
พฒันาบุคลากรเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวในระดบัชุมชน  ให้ประชาชนของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว  
อีกทั้ งจากจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเท่ียวในอ าเภอขนอมมีจ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปีส่ิงท่ีมีความจ าเป็น  คือ 
ประชาชนของชุมชนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีทกัษะอาชีพของการเป็นผูน้ าเท่ียว มีทกัษะและความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ 
(Prachanant, 2012) เพ่ือให้เป็นผูท่ี้คอยอ านวยความสะดวก ช้ีแนะ อธิบายให้ขอ้มูลแก่นักท่องเท่ียว ลดช่องว่างของการ
ส่ือสารกบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ (จุฑามาส และคณะ, 2560)และสร้างความประทบัใจแก่นักท่องเท่ียว   อนัจะน าไปสู่
ความส าเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนและอ าเภอขนอมต่อไป 

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ส าหรับชุมชนบา้นบางคู  ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัประชาชนของชุมชนบา้นบางคูให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรมากข้ึน มีทกัษะในการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ เพ่ือเป็นการสร้างความประทบัใจแก่นักท่องเท่ียว  
สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีหลากหลายใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวในอ าเภอขนอม   
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
วตัถุประสงค์ของการวจิยังานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 
1.พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรส าหรับชุมชนบ้านบางคู   อ าเภอขนอม 

จงัหวดันครศรีธรรมราช   
2.ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรส าหรับ

ชุมชนบา้นบางคู  อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ขอบเขตของการวจิยั 
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษค์ลองบางคู อ าเภอขนอม จงัหวดั

นครศรีธรรมราช จ านวน 20 คนดงัรายละเอียดในตารางท่ี1 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรส าหรับชุมชนบา้น   
 บางคู  อ าเภอขนอมจงัหวดันครศรีธรรมราช 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 
1. เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
8 
12 

 
40 
60 

2. อาย ุ
      นอ้ยกวา่ 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
50 ปีข้ึนไป 

 
3 
3 
3 
6 
5 

 
15 
15 
15 
30 
25 

3. อาชีพ 
    เกษตรกร 
    ธุรกิจส่วนตวั 
    รับราชการ 
    นกัเรียน นกัศึกษา 
    อ่ืนๆ 

 
10 
5 
2 
3 
0 

 
50 
25 
10 
15 
0 

4. การศึกษา 
    ประถมศึกษา 
    มธัยมศึกษาตอนตน้ 
    มธัยมศึกษาตอนปลาย 
    ปวช. / ปวส. 
    ปริญญาตรี 

 
2 
3 
8 
1 
7 

 
10 
15 
40 
5 
35 

5. การเขา้ร่วมอบรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
    เคย 
   ไม่เคย 

 
4 
16 

 
20 
80 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบดว้ย 
1)  แบบสอบถามความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้จิยัไดศึ้กษาและวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะและแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนทองพ.ศ. 2559-2563(งาน
นโยบายและแผน ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลควนทอง, 2561) จากนั้นสร้างแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความ
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คิดเห็นกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับการใช้ภาษาองักฤษ ได้แก่ ปัญหาการใช้ภาษาองักฤษ โอกาสในการใช้ภาษาองักฤษ ความ
ตอ้งการในการฝึกอบรม เน้ือหาท่ีเห็นวา่เหมาะสม ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บและเวลาท่ีเหมาะสม 

2) แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นแบบสอบถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซ่ึงประกอบดว้ย
ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัปัญหา ความตอ้งการ เน้ือหา รูปแบบ และขอ้เสนอแนะในการจดัการฝึกอบรมภาษาองักฤษ เพ่ือใช้
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  

3) หลักสูตรฝึกอบรม  ผูว้ิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการแบบสอบถามความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรม และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ มาสร้างและจดัท าโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรม ซ่ึงแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมผูว้ิจัยยึดตามกรอบกระบวนการของการพฒันาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและภาษาองักฤษเพื่อ
จุดประสงคเ์ฉพาะ(English for Specific Purposes) ซ่ึงฮทัชินสันและวอเทอร์ส  (Hutchinson and Waters, 1989)  ไดอ้ธิบาย
วา่ควรมุ่งเน้นการอาชีพเฉพาะดา้น โดยจดัเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้ นอกจากนั้นสตรีเวนส์ (Strevens, 1987) กล่าววา่การจดัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะมุ่งเน้นให้ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มหรือเก่ียวขอ้งกบังาน
เฉพาะดา้น (Specific Job) หรือวิชาเฉพาะสาขา (Specific Subject) หรือเป็นความตอ้งการท่ีมีจุดประสงคเ์ฉพาะ (Specific 
Purposes) 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชว้ิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert Rating Scale) ขอ้ค าถามในแบบสอบถามประกอบดว้ยความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสูตร วิทยากรเน้ือหาและ
กิจกรรมการฝึกอบรม ตลอดจนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ทั้ งหมดจ านวน 10 ข้อ คะแนนท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจน ามาเปรียบเทียบโดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียแต่ละขอ้ ออกเป็น 5 ระดบั คือ  

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00    หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49    หมายถึง มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 -1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรนอ้ยท่ีสุด 
5) แบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ   ผูว้จิยัไดจ้ดัท าข้ึนโดยเร่ิมจากการศึกษาจุดประสงคแ์ละเน้ือหา

ของหลกัสูตรฝึกอบรมในแต่ละหน่วย(Unit)ทั้ งด้านความรู้และทักษะ สร้างแบบทดสอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple 
Choice) ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ แลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยใชแ้บบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC)ของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้ นผูว้ิจัยน าผลท่ีได้จากขอ้ประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถทาง
ภาษาองักฤษ  มาปรับปรุงให้ไดแ้บบทดสอบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และไดแ้บบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ และมีค่า  IOC 
เท่ากบั 0.95 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
งานวจิยัและพฒันาน้ีมีกระบวนการด าเนินการวจิยัดงัน้ี  
ขั้นตอนที ่1 การศึกษาส ารวจขอ้มูลความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 
1.1 ใชแ้บบสอบถามความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม สอบถามกลุ่มตวัอยา่งคือ สมาชิก 

ของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษค์ลองบางคู อ าเภอขนอม ทั้งหมดจ านวน 20คน   
1.2 ใชแ้บบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ สมัภาษณ์ตวัแทนจากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ของอ าเภอขนอม  ผูน้ าชุมชนพัฒนาการอ าเภอมัคคุเทศก์ท้องถ่ินผูเ้ช่ียวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมใหก้บัชุมชน จ านวน 10คน   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  372 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ขั้นตอนที ่2 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ซ่ึงประกอบดว้ย1) จุดประสงค์2) เน้ือหาท่ีใชใ้น

การฝึกอบรม 3) กิจกรรมและส่ือในการฝึกอบรม  และ 4) วธีิการประเมินผล  เน้ือหาของหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีไดมี้ทั้งหมด 5 
หน่วย(Unit) ดงัน้ี 

Unit 1 Mangrove Nature Tour (การท่องเท่ียวป่าโกงกางเลียบคลองบางคู) 
เน้ือหาประกอบดว้ยการพูดแนะน าการท่องเท่ียวป่าโกงกาง ขอ้ควรปฎิบติัในการนัง่เรือหางยาวเพ่ือชมป่าโกงกาง 

พืชและสัตวใ์นป่าโกงกาง และกิจกรรมในระหว่างการท่องเท่ียวชมป่าโกงกาง เช่น การหาหอยกัน การปรุงอาหารท่ีได้
วตัถุดิบจากป่าโกงกาง 

Unit 2 Visiting Suan Lung Daeng (การเท่ียวชมสวนผลไมข้องลุงแดง อรุณ ด าคุม้) 
เน้ือหาประกอบดว้ยการแนะน าใหรู้้จกัปราชญช์าวบา้นผูมี้ความเช่ียวชาญในการปลูกผลไม ้และการบรรยายขอ้มูล 

ลกัษณะของผลไมไ้ทย 
Unit 3 Learning How to Make and Paint Batik 
(การเรียนรู้การท าผา้บาติกของกลุ่มแม่บา้นควนทองบาติกและหตัถกรรม) 
เน้ือหาประกอบดว้ยการบรรยายอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าผา้บาติก การอธิบายขั้นตอนในการท าผา้บาติก 

การซ้ือขายและต่อรองราคาผา้บาติก 
Unit 4 VisitingKhaoWangthong Cave and Natural Fish Spa 
 (การเท่ียวชมถ ้าเขาวงัทองและสปาปลา) 
เน้ือหาประกอบดว้ยการบรรยายเส้นทาง ต าแหน่งทิศทางต่างๆ ในระหวา่งการเดินทางไปเท่ียวชมถ ้ าเขาวงัทอง 

การอธิบายเก่ียวกบัท าสวนยางพารา การอธิบายล าดบัขั้นตอนในการท ายางแผ่น การแนะน าขอ้ควรปฏิบติัในขณะเท่ียวชม
ถ ้าเขาวงัทอง  การบรรยายลกัษณะของถ ้าและสปาปลา 

Unit 5 Learning How to Make Homemade Organic Rice (การเรียนรู้การปลูกขา้วแบบออร์แกนนิค) 
เน้ือหาประกอบดว้ยการบรรยายการปลูกขา้วแบบออร์แกนนิคของชุมชน วิธีการแปรรูปขา้วเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ 

และการบอกราคาผลิตภณัฑ ์
ขั้นตอนที ่3 การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอยา่ง  
ผูว้ิจยัน าหลกัสูตรฝึกอบรมจากขั้นตอนท่ี 2 ท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่าง ใชเ้วลาในการ

ฝึกอบรมทั้งหมด 5 วนัๆละ 6 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 30 ชัว่โมง ประกอบดว้ยการจดัอบรม การบรรยายให้ความรู้และการฝึก
ปฏิบติัโดยผูว้จิยัท าหนา้ท่ีเป็นวทิยากรหลกัในการบรรยายใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอยา่งใชแ้บบแผนการวจิยัแบบศึกษากลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว วดัก่อน
และหลงัการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม (One group Pre-test-Post-test Design) 

รูปแบบการวจิยัแบบ One Group Pre-test-Post-test Design 
การทดสอบก่อนการฝึกอบรม การใช้หลักสูตรฝึกอบรม การทดสอบหลังการฝึกอบรม 

T1 X T2 

T1 แทน  การทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
X แทน การใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม 
T2 แทน การทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
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ก่อนการด าเนินการฝึกอบรมผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษซ่ึงเป็น
แบบทดสอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลาท าประมาณ 60 นาที หลังจากนั้ นผูว้ิจัย
บรรยาย ใหก้ลุ่มตวัอยา่งฝึกปฏิบติัตามท่ีก าหนดในเน้ือหาของหลกัสูตรจ านวน  30ชัว่โมง 

หลงัการฝึกอบรมเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษอีกคร้ังซ่ึงเป็น
แบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนการฝึกอบรม และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อหลกัสูตร
ฝึกอบรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1-4 การด าเนินการฝึกอบรม ณ กลุ่มแม่บา้นควนทองบาติกและหตัถกรรม ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีฯ 
 

ขั้นตอนที ่4 การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม 
หลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดท้ าการประเมินผลหลกัสูตรโดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2ส่วน

ดงัน้ี 
1. ความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาองักฤษก่อนและหลงั

การฝึกอบรม 
ตารางที ่2 ผลการประเมินความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการฝึกอบรม จ านวน 20 คน 

 N     D  2D  t 

ก่อนการฝึกอบรม 
20 

11.95 3.87 
165 1501 13.6041 

หลงัการฝึกอบรม 20.20 3.53 
 ค่า 0.05t19  = 1.7291 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการฝึกอบรมแตกต่าง
กนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยหลงัการฝึกอบรมกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความสามารถทางภาษาองักฤษมี
ค่าเฉล่ีย สูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม  
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2. ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรส าหรับชุมชน
บา้นบางคู   อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช   โดยหลงัจากการฝึกอบรมผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ผลการประเมินปรากฏดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม 

ความคิดเห็น ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1.ความเหมาะสมง่ายต่อการเขา้ใจเน้ือหา 4.15 0.74 มาก 
2.การเรียงล าดบัของเน้ือหาจากง่ายไปสู่ยาก 4.20 0.52 มาก 
3.ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชป้ระกอบการฝึกอบรม 4.10 0.71 มาก 
4.ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัเน้ือหา 4.20 0.52 มาก 
5.การบรรยายของวทิยากร 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
6. การฝึกปฏิบติักิจกรรมในกลุ่มยอ่ย 3.90 0.78 ปานกลาง 
7.เอกสารหลกัสูตรท่ีใชป้ระกอบการฝึกอบรม 4.55 0.68 มากท่ีสุด 
8.ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 4.00 0.85 มาก 
9.สถานท่ีท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 5.00 0 มากท่ีสุด 
10.ความรู้ท่ีท่านไดรั้บเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเพ่ือการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

4.30 0.57 มาก 

รวม 4.29                                     มาก 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรส าหรับชุมชนบ้านบางคู อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.29กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจสถานท่ีท่ีใชใ้นการฝึกอบรมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00  รองลงมา คือ 
เอกสารหลกัสูตรท่ีใชป้ระกอบการฝึกอบรม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55และมีความพึงพอใจการฝึกปฏิบติักิจกรรมในกลุ่ม
ยอ่ยนอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 

จากกระบวนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรส าหรับชุมชนบ้านบางคู   
อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั โดยเร่ิมจากการศึกษาส ารวจขอ้มูลความตอ้งการ
พ้ืนฐานเพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอยา่ง และ
การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมซ่ึงสามารถสรุปกระบวนการไดด้งัภาพท่ี 5  
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ภาพที่ 5  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรส าหรับชุมชนบ้านบางคู                
 อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช   
 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึกอบรมแตกต่างกัน              

โดยหลงัการฝึกอบรมกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความสามารถทางภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
หลกัสูตรท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจ ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจากเดิมและส่งผลต่อ
ความสามารถทางภาษาองักฤษ ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

1. ผูว้จิยัใชเ้น้ือหาและกิจกรรมการฝึกท่ีมุ่งเนน้การใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเป็นส าคญั เนน้ให้กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมาเขา้รับการฝึกอบรมสามารถใชภ้าษาไดจ้ริงในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในการติดต่อส่ือสาร การสอบถามและการ
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในดา้นต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ Larsen-Freeman (2000:128-132) ไดก้ล่าวไวว้่า
เป้าหมายของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้นคือการท าใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารในภาษาท่ีเรียนไดเ้นน้การเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การปฎิบติัและการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาในการส่ือสารจริงๆ  

2.ในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการก าหนดกิจกรรมและการเลือกใชส่ื้อ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ 
โดยผูว้ิจยัพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูใ้หญ่และมีปัจจยัดา้นร่างกายท่ีมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ 
เช่น ประสิทธิภาพในการจ าและเรียนรู้ท่ีชา้ลง เน่ืองจากประสิทธิภาพของสมองท่ีเส่ือมถอยลงตามอาย ุ การเวน้ช่วงเวลาจาก
การเรียนภาษาองักฤษเป็นเวลานาน ดงันั้น กิจกรรมในการฝึกอบรมจึงตอ้งเป็นอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและกิจกรรมนั้นๆ ตอ้ง
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ใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดท้ าซ ้ าๆ จนเกิดการเรียนรู้และจดจ าได ้ในการจดัท าเอกสารและส่ือประกอบการฝึกอบรมตอ้งใชต้วัอกัษร
ท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของปภาดา  (2557) ท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้ของผูใ้หญ่วา่
แตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็กเพราะผูใ้หญ่มีประสบการณ์มากกวา่ดงันั้นการจดัประสบการณ์ตอ้งยดึหลกัใหต้อบสนองต่อ
ธรรมชาติของผูใ้หญ่ควรมีการจดัแนวทางการเรียนรู้(Orientation to learning) ท่ียดึปัญหาเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ มุ่งการ
น าความรู้ไปใชไ้ดท้นัที  

นอกจากน้ีผูว้จิยัเลือกใชก้ารถ่ายทอดวธีิการออกเสียงค าศพัท ์ประโยคต่างๆ ท่ีเป็นภาษาไทยก ากบั หรือใชภ้าษาคา
ราโอเกะ เพ่ือให้ ง่ายแก่การเข้าใจ เช่นในเน้ือหาของ Unit 1 We can see plant life and many kinds of animals in the 
mangroves. (ว ีแคน ซี แพลนท์ ไลฟ์ แอนด์ แม น่ี ไคนด์ ออฟ แอนนิมอล อิน เธอะ แมนโกรฟส์)เราสามารถพบเห็นพืชและ
สัตวห์ลายๆชนิดในป่าโกงกางเป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเรียนรู้ การท่องจ า และจากการสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการถ่ายทอดวิธีการออกเสียงเป็นภาษาไทยเน่ืองจากไม่ตอ้งเสียเวลาในการเปิดพจนานุกรม
ภาษาองักฤษ สามารถฝึกอ่านออกเสียงไดท้นัที 

3.เน้ือหาของหลกัสูตรมีความทนัสมยั ในการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงนั้นหลกัสูตรจะตอ้งมีความทนัสมยั เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
เป็นไปตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และสามารถน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัไดซ่ึ้งหลกัสูตรควรเนน้ระบบท่ีเป็นจริง
ในสงัคม จดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์ตรงในเร่ืองการประกอบอาชีพมากท่ีสุด  ซ่ึงจากเน้ือหาในหลกัสูตร
ฝึกอบรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  รูปแบบการท่องเท่ียวดังกล่าวก าลัง
เจริญเติบโตสูงท่ีสุดเน่ืองจากเป็นผลมาจากการท่ีโลกมีความต่ืนตวัดา้นการอนุรักษร์ะบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มเพ่ิมมาก
ข้ึน กลุ่มนกัท่องเท่ียวเป็นกลุ่มระดบับนหรือกลุ่มท่ีมีรายไดม้าก นกัท่องเท่ียวมีความยนิดีท่ีจะจ่ายเงินในราคาท่ีสูงข้ึนส าหรับ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยนื ส่งผลใหก้ารรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวสีเขียวจึงเร่ิมมีบทบาทส าคญั
มากข้ึน(กรมการท่องเท่ียว,2560) 

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรส าหรับชุมชนบา้นบางคู   อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  อยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันา
หลกัสูตรข้ึนตามกระบวนการ คือ เร่ิมจากการวเิคราะห์ความตอ้งการและความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย มีการน าขอ้มูลท่ีได้
ไปใชพิ้จารณา การคดัเลือกเน้ือหาท่ีจะน ามาใชใ้นหลกัสูตร โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น
ส าคญั การจดัล าดบัเน้ือหาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน รวมทั้งมีการประเมินผลเพ่ือเป็นเคร่ืองช้ีวา่การพฒันาหลกัสูตรประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด และมีการน าหลักสูตรให้ผูเ้ช่ียวชาญได้ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ                      
พึงพอใจเอกสารหลกัสูตรท่ีใชป้ระกอบการฝึกอบรมมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55ซ่ึงสามารถสรุปและวจิารณ์ผลไดว้า่
เอกสารท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนพฒันามาจากขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการของกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโดยตรง ส่งผลให้
ขอ้มูลและเน้ือหาตรงตามความตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงเพ่ือการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน  
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถใชป้ระสบการณ์เดิมท่ีมีไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ท าใหส้ามารถเขา้ใจเน้ือหาไดร้วดเร็วและง่าย
ข้ึน ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจุฑามาส และคณะ (2560)ซ่ึงให้ความส าคญักบัการพฒันาหลกัสูตรท่ีตอ้ง
มาจากการส ารวจความตอ้งการ รวมถึงการค านึงถึงความพร้อมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยเฉพาะขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาท่ี
จะมาเขา้รับการฝึกอบรม ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งออกแบบเอกสารและส่ือประกอบการฝึกอบรมให้ง่ายต่อการใชง้านและ
สามารถน าไป ฝึกปฏิบติัไดเ้องในช่วงเวลาวา่งอีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั Rattanaphumma (2006) และ Rugsakorn et al. (2018) 
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กล่าวคือในการออกแบบหลกัสูตรของทอ้งถ่ินควรใหท้อ้งถ่ินหรือชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงจะท าใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีตรงกบั
ความตอ้งการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

จากการสงัเกตความสมัพนัธ์ของสมาชิกของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษค์ลองบางคู เห็นไดว้า่มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนัของสมาชิกในกลุ่ม  ความรู้สึกของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของกลุ่ม รายลอ้มไปดว้ย
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และตอ้งการพฒันาชุมชนของตนเอง มีแรงจูงใจ จึงท าให้เกิดความตอ้งการพฒันา เพ่ิมพูน 
ความรู้ของตนเอง เม่ือมีความรู้ทางภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน ย่อมท าให้กลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ แววดาว และ 
ววิรณ์  (2561) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นปัจจยั
หน่ึง หากผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมและความสามารถท่ีจะรับความรู้ใหม่ๆ จากการฝึกอบรม ก็ส่งผลให้การ
ฝึกอบรมนั้นประสบความส าเร็จได ้
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  
 1.ควรมีการศึกษาวจิยัตวัแปรดา้นต่างๆ เช่น ตวัแปรดา้นอาย ุการศึกษา เพศของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อ
ความแตกต่างในดา้นความสามารถในการใชภ้าษาเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือจดัวธีิการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมแต่ละกลุ่ม 
 2. ควรมีการศึกษาวจิยัเพื่อติดตามผลโดยการสงัเกตการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมภายหลงัการ
ฝึกอบรม (Follow up) เป็นระยะ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัความแตกต่างทางดา้นเวลาและดา้นโอกาสในการใชภ้าษาองักฤษ
กบัความสามารถทางภาษาองักฤษ 
 

สรุปผลการวจัิย 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรส าหรับชุมชน             

บา้นบางคู   อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ใน
การพฒันาหลกัสูตรผูว้ิจัยด าเนินการตามกระบวนการดังน้ี 1) การศึกษาส ารวจขอ้มูลความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรม 2) การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  3) การทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมกับกลุ่มตวัอย่าง  และ 4) การ
ประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษค์ลองบางคู อ าเภอขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 20 คนเน้ือหาของหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีไดมี้ทั้งหมด  5 หน่วย (Unit) ดงัน้ีUnit 1 Mangrove 
Nature Tour Unit 2 Visiting Suan Lung DaengUnit 3 Learning How to Make and Paint Batik Unit 4 Visiting 
KhaoWangthong Cave and Natural Fish Spaและ Unit 5 Learning How to Make Homemade Organic Rice 

ผลศึกษาพบวา่ความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการฝึกอบรมมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หลงัการฝึกอบรมกลุ่มตวัอยา่งสามารถพฒันาความรู้และความสามารถดา้นภาษาองักฤษ
เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมในระดบัมาก  

นอกจากน้ีผูว้จิยัและกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาวจิยัดา้นต่างๆดงัน้ี 
1.สมาชิกของชุมชนบ้านบางคูสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาระบบการส่ือ

ความหมายภายในแหล่งท่องเท่ียวของตนเอง เช่น ฉลากผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการ แผน่ป้ายแนะน าสถานท่ี เป็นตน้ 
 2. สามารถน าหลกัสูตรไปปรับใชใ้นการด าเนินการฝึกอบรมผูป้ระกอบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมี
บริบทใกลเ้คียงกัน เพ่ือให้สมาชิกหรือประชาชนในชุมชนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษกับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 3. เป็นแนวทางให้แก่ชมุชน ผูป้ระกอบการ หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน สามารถน าไปใชพ้ฒันาหลกัสูตรและชุดฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนไป 
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การตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

Decision to be Chefs of Students Majoring in Foods and Nutrition,  
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

 
ทรงสิริ วชิิรานนท์1* และ วนัรวี  อาบโกเศส2  

Songsiri Wichiranon1* and Wanrawee Arpkoset2 
 

บทคัดย่อ  
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ 
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษาสาขาอาหาร
และโภชนาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษา
สาขาอาหารและโภชนาการ 235 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีและค่าเอฟ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.08)  โดยดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟสูงสุดคือ การเงิน (ค่าเฉล่ีย = 4.28) รองลงมาคือ ความสามารถ (ค่าเฉล่ีย=4.24) 
ในขณะท่ีดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟนอ้ยท่ีสุดคือ ความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย =3.69) และเม่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือก
อาชีพ             เชฟของนกัศึกษา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพของผูป้กครอง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีผ่านมา ประสบการณ์ในการท างานดา้นการ
ประกอบอาหาร               มีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั :  การตดัสินใจ, อาชีพเชพ,  นกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ 
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ABSTRACT  
 

 The purpose of this research is:  1.  to study students’  decision to be chefs 2.  to compare personal factors of 
students majoring in Foods and Nutrition, RMUTP.  The sample was 235 students majoring in Foods and Nutrition.               
The research tool was questionnaire. The statistics used were frequency, mean, percentage, standard deviation, T and F. 
The result indicated that the sample chose to be chefs at high level (mean=4.08) because of salary (mean= 4.28) ability 
(mean=  4.24)  stability (mean=  3.69)  at low level. Comparing students’  decision to be chefs by gender, age, academic 
year, hometown, parental occupation, average monthly income of the family, GPA, food work experience had made an 
impact on career decision. The difference was statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords : decision , chef, Foods and Nutrition student 
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บทน า  
 การท างานถือเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย ์และเป็นหน้าท่ีของบุคคลเพ่ือประกอบอาชีพให้ได้มาซ่ึงรายได ้              
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิต และการปฏิบติังานในงานอาชีพเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพ เพราะ
บุคคลท่ีท างานตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในอาชีพท่ีตนปฏิบติัให้ละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะงานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถ 
และความรับผิดชอบสูง การตดัสินใจเลือกอาชีพนับวา่เป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งในชีวิตของมนุษย ์อาจกล่าวไดว้่า “งานคือ
ชีวิต” เพราะหากเลือกอาชีพไดเ้หมาะสมแลว้ยอ่มก่อให้เกิดความสุขในการท างานและมีโอกาสประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 
 อาชีพเชฟ  ถือเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและน่าสนใจ กระทัง่กลายเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าให้คนรุ่นใหม่ใน
ปัจจุบนัใฝ่ฝันท่ีจะประกอบอาชีพ ดังผลจากส ารวจ "อาชีพในฝันของเด็กไทย" คร้ังที่ 9 ปี 2561 ของกลุ่มบริษทั อเด็คโก ้
ประเทศไทย ไดส้ ารวจความคิดเห็นของเด็กไทย ท่ีมีอายุ 7-14 ปี จ านวน 2,044 คน พบวา่ "เชฟ" เป็นอาชีพเทรนด์ใหม่ท่ี
เด็กๆให้ความสนใจโดยให้ เหตุผลว่าอยาก เป็น เชฟ เพราะอยากท าอาหารอร่อย ๆ  ให้คน ท่ีท าน มีความสุข
(www.thaipost.net/main/post/อาชีพในฝัน)ทั้งๆท่ีในความเป็นจริงเชฟ คือหัวหนา้ในการท าอาหารเป็นหัวหนา้พอ่ครัวหรือ 
“เชฟ” จะมีหนา้ท่ีจดัการในครัวตั้งแต่การคิดสูตรอาหาร การคิดรายการหรือเมนูอาหาร ค านวณค่าแรง ควบคุมคุณภาพของ
อาหาร การซ้ือวสัดุอุปกรณ์หรือวตัถุดิบในการท าอาหาร การปรุงอาหาร รับผิดชอบการถนอมอาหารดว้ยวธีิต่างๆเชฟอาจจะ
ท าหนา้ท่ีอยูใ่นธุรกิจร้านอาหาร ห้องอาหารในส่วนของโรงแรม ภตัตาคาร และธุรกิจประกอบอาหารส าเร็จรูป จะเห็นไดว้า่ 
นอกจากทกัษะความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการประกอบอาหารแลว้ เชฟยงัตอ้งมีความสามารถรอบดา้นทั้งการบริหารธุรกิจ 
การบริหารบุคลากร การจดัการงบประมาณ และการจดัการวตัถุดิบและเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต้่างๆ ซ่ึงมีสถาบนัการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งเปิดสอนเก่ียวกบัการเป็นเชพ 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นอีกหน่ึงมหาวิทยาลยัท่ีผลิต
บัณฑิตทางด้านอาหารและโภชนาการ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เหตุผลท่ีเลือกเขา้มาศึกษาในสาขาอาหารและโภชนาการ 
ตอ้งการมาเรียนเพื่อออกไปประกอบอาชีพเชพ เป็นล าดบัตน้ๆ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกอาชีพ
เชฟของนกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพื่อน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางให้สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลยั ไดน้ าไปใชป้รับปรุง และพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน และผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1.1 เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
  1.2 เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
2. สมมตฐิานการวจิยั 
  นกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แตกต่างกนั 
3. กรอบแนวคดิ 
 ตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย  

1) ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีท่ีศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพของผูป้กครองการศึกษาสูงสุด
ของผูป้กครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีผา่นมา ประสบการณ์ในการ
เรียนดา้นการประกอบอาหาร ประสบการณ์ในการท างานดา้นประกอบอาหาร  
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2) ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คง ดา้นสงัคม ดา้นช่ือเสียง ดา้นอ านาจ 
ดา้นความสามารถ ดา้นความส าเร็จ และดา้นการเงิน 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Frank Parsons ( อา้งในเอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช,2557)ไดก้ล่าวถึงหลกัการเลือกอาชีพไว้
วา่ 

1.การวิเคราะห์ตนเอง โดยบุคคลจะวิเคราะห์คุณสมบติัต่างๆ องคป์ระกอบต่างๆของตนเองเป็นตน้วา่บุคลิกภาพ 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดั ฐานะเศรษฐกิจ สภาพการณ์ต่างๆของครอบครัว 

2. การวเิคราะห์อาชีพ โดยบุคคลจะแสวงหาความรู้ต่างๆเก่ียวกบัอาชีพไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ 
ของอาชีพ ความตอ้งการของตลาดแรงงานเก่ียวกับอาชีพต่างๆ เวลา และทุนทรัพยท่ี์ใช้ในการประกอบอาชีพ รายได ้                 
ความมัน่คง และความส าเร็จในการประกอบอาชีพ  

3. การใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจเลือกอาชีพโดยวเิคราะห์ตนเองและวเิคราะห์อาชีพประกอบกนั 
วชัรี ทรัพยมี์ (2551) ไดก้ล่าวถึงการเลือกอาชีพแบบวเิคราะห์ลกัษณะและองคป์ระกอบของบุคคลวา่ไดรั้บอิทธิพล

จากองคป์ระกอบหลายประการไดแ้ก่ สติปัญญา ความถนดั ความสนใจ ค่านิยมของตนเองของสงัคม และของบุคลแวดลอ้ม 
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน บุคลิกภาพ และการปรับตวั ตลอดจนถ่ินท่ีอยูอ่าศยั แต่ละบุคคลอาจไดรั้บอิทธิพลจากองคป์ระกอบ
ใดองคป์ระกอบหน่ึงมากนอ้ยต่างกนั หรือไดรั้บอิทธิพลจากหลายองคป์ระกอบ 

แนวคิดค่านิยมมีผลต่อการประกอบอาชีพของ Morris Rosenberg(1970) ไดก้ล่าวถึงค่านิยมในการประกอบอาชีพ
วา่หมายถึง การท่ีบุคคลคิดวา่อาชีพนั้นเป็นส่ิงท่ีดี และตอ้งการท่ีจะเลือกและยดึเอาอาชีพนั้น ซ่ึงการเลือกอาจจะแตกต่างและ
แปรผนัไปตามค่านิยมเป็นส าคญั Morris Rosenberg ไดแ้บ่งค่านิยมเป็น 2 ประเภทคือค่านิยมภายนอก (Extrinsic Values) 
และค่านิยมภายใน (Intrinsic Values) โดยค่านิยมภายนอกแบ่งออกไดเ้ป็น รายได ้เกียรติยศ และความมัน่คง ส่วนค่านิยม
ภายในท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพคือ คือ  ผลประโยชน์ ความทา้ทาย ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการเลือกอาชีพของ Frank Parsons และแนวคิดค่านิยมการประกอบอาชีพ
ของ Morris Rosenberg มาเป็นกรอบในการศึกษา 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ  
อาย ุ 
ชั้นปีท่ีศึกษา  
ภูมิล าเนา  
อาชีพของผูป้กครอง 
การศึกษาสูงสุดของผูป้กครอง  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว  
ผลการสมัฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีผา่นมา 
ประสบการณ์ในการเรียนดา้นการประกอบอาหาร 
ประสบการณ์ในการท างานดา้นประกอบอาหาร 

การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ 
ความมัน่คง  
ดา้นสงัคม  
ดา้นช่ือเสียง  
ดา้นอ านาจ  
ดา้นความสามารถ  
ดา้นความส าเร็จ  
ดา้นการเงิน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและ
โภชนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดบัปริญญาตรี 4 ปี ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
568 คน (ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน, 2560) 
     1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ไดแ้ก่ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครท่ีลงทะเบียนภาคเรียนการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ขนาดตวัอยา่ง  235 คน ไดจ้ากการค านวณตามสูตร
ของ  Taro Yamane  
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงพฒันามาจากแบบสอบถามของ จารึก ศรีอรุณ (2557) โดยน ามา
ปรับใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษาได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพของผูป้กครอง 
การศึกษาสูงสุดของผูป้กครอง รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีผ่านมา 
ประสบการณ์ในการเรียนดา้นการประกอบอาหาร ประสบการณ์ในการท างานดา้นประกอบอาหาร เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย ด้านความมัน่คง ด้านสังคม ด้านช่ือเสียง ด้านอ านาจ ด้านความสามารถ               
ดา้นความส าเร็จ และดา้นการเงิน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท              
5 ระดบั โดยก าหนดค่าคะแนนดงัน้ี ระดบัมากท่ีสุด  คะแนน 5  ระดบัมาก คะแนน 4 ระดบัปานกลาง คะแนน 3 ระดบันอ้ย
คะแนน 2 และระดบันอ้ยท่ีสุด คะแนน 1 

หลกัเกณฑก์ารใชค้ะแนนในการวดัระดบัการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา 
  ระดบั    คะแนน 
         มากท่ีสุด     4.51 - 5.00 
          มาก      3.51 – 4.50 
          ปานกลาง    2.51 – 3.50 
          นอ้ย      1.51 – 2.50 
          นอ้ยท่ีสุด    1.00 – 1.50 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดใหแ้สดงการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพเชพของนกัศึกษา 
3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

3.1 ความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) ก่อนน าเคร่ืองมือไปใช้ได้ด าเนินการ ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ครอบคลุม และความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผูท้รงวุฒิ จ านวน  3 ท่านตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง  

3.2 ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงตามค าแนะน าของผูท้รง
วฒิุไปหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช ้(try out) กบันักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
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บริการอาหาร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอฟฟ่าของครอ
นบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดค้่า reliability ของแบบสอบถาม= 0.88 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัน าแบบสอบถาม ไปแจกใหก้บันกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 235 คน โดยขอความร่วมมือใน
การกรอกแบบสอบถาม โดยช้ีแจงถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการศึกษาให้นกัศึกษาไดท้ราบก่อนลง
มือกรอกแบบสอบถาม ทั้งน้ีไดแ้จกแบบสอบถามระหวา่งวนัท่ี 19-28 กมุภาพนัธ์ 2561 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 5.1 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
 5.2 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งมาตรวจใหค้ะแนน และเลือกใชส้ถิติพ้ืนฐาน  ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล สถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
   ตอนท่ี 2  ขอ้มูลการตดัสินใจประกอบอาชีพ สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด สถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี 
 5.3 ทดสอบสมมติฐาน เลือกใชส้ถิติอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบสมมติฐานค่าเฉล่ียตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อ 
กนั 2 กลุ่ม ใชค้่า t-Test  และทดสอบสมมติฐานค่าเฉล่ียตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนัมากกวา่ 2 กลุ่ม ใช ้One-Way ANOVA 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
1.ผลการศึกษา 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งกวา่คร่ึงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.7 มีอาย ุ20 ปีจ านวนสูงสุดร้อยละ 26.3 ศึกษา
ในชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 42.1 มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 52.8 อาชีพผูป้กครองประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 40 ส่วน
การศึกษาของผูป้กครองส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 26.8 รายไดข้องครอบครัวอยูร่ะหวา่ 20,001-30,000 บาท 
ร้อยละ 27.2 ส าหรับเกรดเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งอยูร่ะหวา่ง 3.01-3.50 จ านวนสูงสุด ร้อยละ 41.7 ขณะท่ีประสบการณ์ในการ
เรียนดา้นอาหาร และ ประสบการณ์ดา้นการประกอบอาหารมีนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 31.9 และ ร้อยละ 38.7 ตามล าดบั 
 2. ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ผลการศึกษาพบว่า การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา สาขาอาหาร
และโภชนาการ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.08) เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบว่า การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษาทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ 
สูงสุดคือ ดา้นการเงิน (ค่าเฉล่ีย = 4.28) รองลงมาคือ ดา้นความสามารถ (ค่าเฉล่ีย = 4.24) และดา้นท่ีมีการตดัสินใจเลือกอาชีพ
เชฟ ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา  

การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ค่าเฉล่ีย S.D.         ระดบัการตดัสินใจ ล าดบัท่ี 
1. ดา้นความมัน่คง 3.69 0.60                    มาก       7 
2. สงัคม 4.20 0.21                    มาก       4 
3. ดา้นช่ือเสียง 3.83 0.13                    มาก       6 
4. ดา้นอ านาจ 4.10 0.16                    มาก       5 
5. ดา้นความสามารถ 4.24 0.08                    มาก       2 
6. ดา้นความส าเร็จ 4.22 0.07                    มาก       3 
7. ดา้นการเงิน 4.28 0.06                    มาก       1 

ค่าเฉล่ียรวม 4.08 0.19                    มาก  
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3. การเตรียมตวัในการประกอบอาชีพเชพ นกัศึกษามีการเตรียมตวัในการประกอบอาชีพเชพตามล าดบั  

ดงัน้ี  
1) ตั้งใจ ฝึกฝน ทกัษะในเร่ืองอาหารเป็นประจ า      
2) มีความรู้ในเร่ืองอาหาร หลากหลายประเภท 
3) มีบุคลิกภาพท่ีดี 
4) มีวนิยั ระเบียบ ความรับผิดชอบ และซ่ือสตัย ์
5) ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ในการเปิดร้านอาหาร 
6) หาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา 
7) หาประสบการณ์ในดา้นอาหารใหม้ากท่ีสุด 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน เม่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพเชฟของนักศึกษา จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลพบวา่ เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพของผูป้กครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีผา่นมา และประสบการณ์ในการท างานดา้นการประกอบอาหาร มีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นช่ือเสียง ดา้นอ านาจ ดา้นความสามารถ และในภาพรวม ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตามเพศ  

การตดัสินใจเลือก
อาชีพเชฟ 

เพศ จ านวน 
นักศึกษา 

ค่าเฉลีย่ S.D. t df p-value 

1. ด้านความมัน่คง   ชาย 90 3.73 0.557 0.708 233 0.480 
 หญิง 145 3.67 0.544    

2. ด้านสังคม ชาย 90 4.19 0.538 -0.191 233 0.849 
 หญิง 145 4.21 0.526    

3. ด้านช่ือเสียง ชาย 90 3.77 0.828 -0.911* 159.322 0.364 
 หญิง 145 3.87 0.668    

4. ด้านอ านาจ ชาย 90 4.11 0.709 0.206* 169.219 0.837 
 หญิง 145 4.09 0.617    

5. ด้านความสามารถ ชาย 90 4.23 0.642 -0.132* 167.647 0.895 
 หญิง 145 4.24 0.552    

6. ด้านความส าเร็จ ชาย 90 4.20 0.668 -0.490 233 0.625 
 หญิง 145 4.24 0.568    

7. ด้านการเงนิ ชาย 90 4.34 0.609 1.185 233 0.237 
 หญิง 145 4.24 0.596    
ภาพรวม ชาย 90 4.08 0.542 0.016* 166.532 0.987 
 หญิง 145 4.08 0.462    
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4.2 นกัศึกษาท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความมัน่คง ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตามอาย ุ

การตดัสินใจเลือก 
อาชีพเชฟ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

     SS.        df MS. F Sig. 

1. ด้านความมัน่คง ระหวา่งกลุ่ม 3.060 4 0.765 2.612 0.03* 
 ภายในกลุ่ม 67.363 230 0.293   
 รวม 70.423 234    

2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 0.648 4 0.162 0.574 0.682 
 ภายในกลุ่ม 64.951 230 0.282   
 รวม 65.599 234    

3. ด้านช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2.411 4 0.603 1.123 0.346 
 ภายในกลุ่ม 123.396 230 0.537   
 รวม 125.807 234    

4. ด้านอ านาจ ระหวา่งกลุ่ม 3.313 4 0.828 1.980 0.098 
 ภายในกลุ่ม 96.237 230 0.418   
 รวม 99.550 234    

5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 1.662 4 0.415 1.211 0.307 

 ภายในกลุ่ม 78.882 230 0.343   
 รวม 80.544             234    

6. ด้านความส าเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 2.220                   4 0.555          1.517 0.198 
 ภายในกลุ่ม 84.157           230 0.366   
 รวม 86.377 234    

7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 1.258 4 0.315              0.868 0.484 
 ภายในกลุ่ม 83.363 230 0.362   
 รวม 84.621 234    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.285 4 0.321 1.329 0.260 
 ภายในกลุ่ม 55.606 230 0.242   
 รวม 56.891 234    
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4.3 นักศึกษามีชั้นปีการศึกษาแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความส าเร็จ ดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา 
การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. df MS.    F               Sig. 

1. ด้านความมัน่คง ระหวา่งกลุ่ม 1.069 3 0.356 1.186       0.316 

 ภายในกลุ่ม 69.354 231 0.300   

 รวม 70.423 234    

2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 0.437 3 0.146 0.516 0.672 

 ภายในกลุ่ม 65.163 231 0.282   

 รวม 65.599 234    

3. ด้านช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2.336 3 0.779 1.457 0.227 

 ภายในกลุ่ม 123.471 231 0.421   

 รวม 125.807 234    

4. ด้านอ านาจ ระหวา่งกลุ่ม 2.370 3 0.790 1.878 0.134 

 ภายในกลุ่ม 97.180 231 0.421   

 รวม 99.550 234    

5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 1.593 3 0.531 1.554 0.201 

 ภายในกลุ่ม 78.951 231 0.342   

 รวม 80.544 234    

6. ด้านความส าเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 3.004 3 1.001 2.775 0.042* 

 ภายในกลุ่ม 83.373 231 0.361   

 รวม 86.377 234    

7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 1.559 3 0.520 1.445 0.230 

 ภายในกลุ่ม 83.062 231 0.360   

 รวม 84.621 234    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.260 3 0.420 1.745 0.159 

 ภายในกลุ่ม 55.630 231 0.241   

 รวม 56.891 234    
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4.4 นักศึกษามีภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความส าเร็จ ดงัตารางท่ี 5 

 
ตารางที ่5 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตามภูมิล าเนา 

การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความแปรปรวน SS. f MS. F Sig. 

1. ด้านความมัน่คง ระหวา่งกลุ่ม 1.069 3 0.356 1.189 0.316 

 ภายในกลุ่ม 69.354  0.300   

 รวม 70.423     

2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 0.437  0.146 0.516 0.672 

 ภายในกลุ่ม 65.163 1 0.282   

 รวม 65.599     

3. ด้านช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2.336  0.779 1.457 0.227 

 ภายในกลุ่ม 123.471  0.535   

 รวม 125.807     

4. ด้านอ านาจ ระหวา่งกลุ่ม 2.370  0.790 1.878 0.134 

 ภายในกลุ่ม 97.180  0.421   

 รวม 99.550     

5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 1.593  0.531 1.554 0.201 

 ภายในกลุ่ม 78.951  0.342   

 รวม 80.544     

6. ด้านความส าเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 3.004  1.001 2.775 0.042* 

 ภายในกลุ่ม 83.373  0.361   

 รวม 86.377     

7. ด้านการเงนิ  ระหวา่งกลุ่ม 1.559  0.520 1.445 0.230 

 ภายในกลุ่ม 83.062  0.360   

 รวม 84.621     

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.260  0.420 1.745 0.159 

 ภายในกลุ่ม 55.630  0.241   

 รวม 56.891     
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4.5 นกัศึกษามีอาชีพของผูป้กครองแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความการเงิน ดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
การตดัสินใจเลือก 

อาชีพเชฟ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS. d
f 
MS. F Sig. 

1. ด้านความมัน่คง ระหวา่งกลุ่ม 1.054 7 0.151 0.493 0.839 

 ภายในกลุ่ม 69.369 7 0.306   

 รวม 70.423 4    

2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 2.203 7 0.315 1.127 0.347 

 ภายในกลุ่ม 63.396 7 0.279   

 รวม 65.599 4    

3. ด้านช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 4.846 7 0.692 1.299 0.252 

 ภายในกลุ่ม 120.961 7 0.533   

 รวม 125.807 4    

4. ด้านอ านาจ ระหวา่งกลุ่ม 4.118 7 0.588 1.399 0.207 

 ภายในกลุ่ม 95.432 7 0.420   

 รวม 99.550 4    

5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 2.832 7 0.405 1.182 0.314 

 ภายในกลุ่ม 77.712  0.342   

 รวม 80.544 4    

6. ด้านความส าเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 3.143 7 0.449 1.224 0.290 

 ภายในกลุ่ม 83.234 7 0.367   

 รวม 86.377 4    

7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 5.911 7 0.844 2.436 0.020* 

 ภายในกลุ่ม 78.710 7 0.347   

 รวม 84.621 4    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.606 7 0.372 1.557 0.149 

 ภายในกลุ่ม 54.285 7 0.239   

 รวม 56.891 4    
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4.6 นกัศึกษาท่ีผูป้กครองมีการศึกษาสูงสุดของผูป้กครองไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงั
ตารางท่ี 7 

 
ตารางที ่7 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตามการศึกษาสูงสุดของผูป้กครอง  
การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. d

f 
MS. F Sig. 

1. ด้านความมัน่คง ระหวา่งกลุ่ม 2.090 5 0.418 1.400 0.225 
 ภายในกลุ่ม 68.333 9 0.298   
 รวม 70.423 4    

2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 1.453 5 0.291 1.038 0.396 
 ภายในกลุ่ม 64.146 9 0.280   
 รวม 65.599 4    

3. ด้านช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 1.394 5 0.279 0.513 0.766 
 ภายในกลุ่ม 124.413 9 0.543   
 รวม 125.807 4    

4. ด้านอ านาจ ระหวา่งกลุ่ม 1.470 5 0.294 0.686 0.634 
 ภายในกลุ่ม 98.080 9 0.428   
 รวม 99.550 4    

5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 0.108 5 0.022 0.062 0.997 
 ภายในกลุ่ม 80.436 9 0.351   
 รวม 80.544 4    

6. ด้านความส าเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 0.884 5 0.177 0.474 0.796 
 ภายในกลุ่ม 85.492 9 0.373   
 รวม 86.377 4    

7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 0.432 5 0.086 0.235 0.947 
 ภายในกลุ่ม 84.189 9 0.368   
 รวม 84.621 4    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.492 5 0.098 0.400 0.849 
 ภายในกลุ่ม 56.399  0.246   
 รวม 56.891 4    

 
 
 
 
 

 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  393 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

4.7 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความมัน่คง ดา้นสังคม ดา้นช่ือเสียง ดา้นอ านาจ ดา้น
ความส าเร็จ ดา้นการเงิน และการตดัสินใจรวม ดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางที ่8 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. d

f 
MS. F Sig. 

1. ด้านความมัน่คง ระหวา่งกลุ่ม 3.384 4 0.846 2.902 0.023* 
 ภายในกลุ่ม 67.039 0 0.291   
 รวม 70.423 4    

2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 2.710 4 0.678 2.478 0.045* 
 ภายในกลุ่ม 62.889 0 0.273   
 รวม 65.599 4    

3. ด้านช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 5.502 4 1.375 2.630 0.035* 
 ภายในกลุ่ม 120.305 0 0.523   
 รวม 125.807 4    

4. ด้านอ านาจ ระหวา่งกลุ่ม 4.871 4 1.218 2.958 0.021* 
 ภายในกลุ่ม 94.679 0 0.412   
 รวม 99.550 4    

5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 2.928  0.732 2.169 0.073 
 ภายในกลุ่ม 77.616 0 0.337   
 รวม 80.544 4    

6. ด้านความส าเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 4.386 4 1.097 3.076 0.017* 
 ภายในกลุ่ม 81.991 0 0.356   
 รวม 86.377 4    
7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 6.605 4 1.651 4.868 0.001* 
 ภายในกลุ่ม 78.016 0 0.339   
 รวม 84.621 4    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.743 4 0.936 4.050 0.003* 
 ภายในกลุ่ม 53.148 0 0.231   
 รวม 56.891 4    

 
4.8 นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีผ่านมาแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความมั่นคง ด้านช่ือเสียง ด้าน
ความสามารถ และดา้นการเงิน ดงัตารางท่ี 9 
ตารางที ่9 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีผา่นมา  
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การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS. d
f 
MS. F Sig. 

1. ด้านความมัน่คง ระหวา่งกลุ่ม 3.058 3 1.019 3.495* 0.16 
 ภายในกลุ่ม 67.365  0.292   
 รวม 70.423 4    

2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 0.421 3 0.140 0.497 0.685 
 ภายในกลุ่ม 65.179 1 0.282   
 รวม 65.599 4    

3. ด้านช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 3.052 3 1.017 1.914* 0.128 
 ภายในกลุ่ม 122.755 1 0.531   
 รวม 125.807 4    

4. ด้านอ านาจ ระหวา่งกลุ่ม 0.564 3 0.188 0.439 0.725 
 ภายในกลุ่ม 98.986 1 0.429   
 รวม 99.550 4    

5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 0.823 3 0.274 0.795* 0.498 
 ภายในกลุ่ม 79.721 1 0.345   
 รวม 80.544 4    

6. ด้านความส าเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 0.566 3 0.189 0.508 0.677 
 ภายในกลุ่ม 85.810 1 0.371   
 รวม 86.377 4    

7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 3.172 3 1.057 2.999* 0.031 
 ภายในกลุ่ม 81.449 1 0.353   
 รวม 84.621 4    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.016 3 0.339 1.399 0.244 
 ภายในกลุ่ม 55.875 1 0.242   
 รวม 56.891 4    
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นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนดา้นการประกอบอาหารไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดงัตารางท่ี 10 
 
ตารางที ่10 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการเรียนดา้นการประกอบอาหาร 
การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. d

f 
MS. F Sig. 

1. ด้านความมัน่คง ระหวา่งกลุ่ม 1.132 5 0.226 0.748 0.588 
 ภายในกลุ่ม 69.291 9 0.303   
 รวม 70.423 4    

2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 2.796 5 0.559 2.039 0.074 
 ภายในกลุ่ม 62.804 9 0.274   
 รวม 65.599 4    

3. ด้านช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 2.073 5 0.415 0.767 0.574 
 ภายในกลุ่ม 123.734 9 0.540   
 รวม 125.807 4    

4. ด้านอ านาจ ระหวา่งกลุ่ม 1.836 5 0.367 0.860 0.508 
 ภายในกลุ่ม 97.714 9 0.427   
 รวม 99.550 4    

5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 1.117 5 0.223 0.644 0.666 
 ภายในกลุ่ม 79.427  0.347   
 รวม 80.544 4    

6. ด้านความส าเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 0.970 5 0.194 0.520 0.761 
 ภายในกลุ่ม 85.407 9 0.373   
 รวม 86.377     

7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 1.640 5 0.328 0.905 0.478 
 ภายในกลุ่ม 82.981 9 0.362   
 รวม 84.621 4    

การตดัสินใจรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.043 5 0.209 0.856 0.512 
 ภายในกลุ่ม 55.847 9 0.244   
 รวม 56.891 4    

 
4.10 นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการท างานดา้นการประกอบอาหาร มีการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นความมัน่คง ดา้นสังคม ดา้นช่ือเสียง 
ดา้นอ านาจ ดา้นความสามารถ ดา้นความส าเร็จ และการตดัสินใจรวม ดงัตารางท่ี 11 
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ตารางที ่11 ผลการเปรียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการท างาน ดา้นการประกอบอาหาร  
การตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. d

f 
MS. F Sig. 

 

1. ด้านความมัน่คง ระหวา่งกลุ่ม 6.422  1.070 3.813 0.001* 
 ภายในกลุ่ม 64.001  0.281   
 รวม 70.423     

2.ด้านสังคม ระหวา่งกลุ่ม 4.000  0.667 2.468 0.025* 
 ภายในกลุ่ม 61.599  0.270   
 รวม 65.599     

3. ด้านช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 10.886  1.814 3.600 0.002* 
 ภายในกลุ่ม 114.921 8 0.504   
 รวม 125.807 4    

4. ด้านอ านาจ ระหวา่งกลุ่ม 10.256 6 1.709 4.365 0.000* 
 ภายในกลุ่ม 89.294 8 0.392   
 รวม 99.550     

5. ด้านความสามารถ ระหวา่งกลุ่ม 8.083  1.347 4.239 0.000* 
 ภายในกลุ่ม 72.461  0.392   
 รวม 80.544 4    

6. ด้านความส าเร็จ ระหวา่งกลุ่ม 7.166 6 1.194 3.438 0.003* 
 ภายในกลุ่ม 79.211 8 0.347   
 รวม 86.377 4    

7. ด้านการเงนิ ระหวา่งกลุ่ม 1.995 6 0.332 0.917 0.483 
 ภายในกลุ่ม 82.627 8 0.362   
 รวม 84.621 4    
ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 6.013 6 1.002 4.491 0.000* 
 ภายในกลุ่ม 50.878 8 0.223   
 รวม 56.891 4    

 
2. อภิปรายผล 
 การประกอบอาชีพมีความส าคญัในการด ารงชีวิตของบุคคล ไม่เพียงแต่การตอบสนองความตอ้งการทาง
เศรษฐกิจ หากแต่ยงัเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมและจิตใจดว้ย ซ่ึงผลการศึกษาอาจน ามาอภิปรายได ้ดงัน้ี 
 1. จากทฤษฎีการเลือกอาชีพของ  Frank Parson  ท่ีวา่ การพิจารณาเลือกอาชีพประกอบดว้ย 1.การวิเคราะห์
ตนเองจากบุคลิกภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนดั 2. การวิเคราะห์อาชีพ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัอาชีพ ความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน รายได ้ความมัน่คง และความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 3. การใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจ
เลือกอาชีพโดยวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์อาชีพประกอบกัน และแนวคิดของ Morris Rosenberg ท่ีกล่าวว่าค่านิยม
ภายนอกท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพคือ รายได ้เกียรติยศ และความมัน่คง ส่วนค่านิยมภายในท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพคือ คือ  
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ผลประโยชน์ ความทา้ทาย ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และจาก
ผลการศึกษาท่ีพบว่า นักศึกษาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเชพโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของจารึก ศรีอรุณ (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองแรงจูงใจต่ออาชีพเชฟของนกัศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต ผลการศึกษาพบวา่ โดยรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายไดพ้บวา่ดา้นการเงินเป็นล าดบัแรก 
ค่าเฉล่ีย 4.28 รองลงมาคือดา้นความสามารถและดา้นความส าเร็จ ค่าเฉล่ีย 4.24 และค่าเฉล่ีย 4.22  และดา้นท่ีมีการตดัสินใจ
เลือกอาชีพเชฟ ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นความมัน่คง ค่าเฉล่ีย = 3.69 ส่วนผลการศึกษาของจารึก ศรีอรุณ ในรายดา้นพบวา่ 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นความสามารถ รองลงมาคือ ดา้นสังคม และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้น
ความมัน่คง ก็มีความสอดคลอ้งเช่นเดียวกนั 
 2. จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพของผูป้กครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีผ่านมา และประสบการณ์ในการท างานด้านการประกอบอาหาร ท่ี
แตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของมานิตย ์จอมศรีระยอม (2556) ท่ีศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการเลือกประกอบอาชีพของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 และพบว่าปัจจยัเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจประกอบอาชีพ
ต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  การศึกษาของศิริวรรณ ไตรสรลกัษณ์ (2552) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกประกอบอาชีพของบณัฑิต กรณีศึกษา : มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรีและพบวา่เกรดเฉล่ีย อาชีพผูป้กครองและ
รายไดผู้ป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินสินใจเลือกประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  และ
การศึกษาของบุษกร จินต์ธนาวฒัน์(2558)เร่ืองแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความพร้อมในการประกอบอาชีพตามปัจจยัส่วน
บุคคล พบวา่ นกัศึกษาท่ี เพศ เกรดเฉล่ียสะสม ภูมิล าเนา รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ต่างกนัมีความพร้อมในการประกอบ
อาชีพแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั0 .05 
 3. จากผลการศึกษาการเตรียมพร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเชพ นกัศึกษาใหค้วามเห็นวา่ตั้งใจ ฝึกฝน ทกัษะ 
ในเร่ืองอาหารเป็นประจ า    และควรมีความรู้ในเร่ืองอาหารหลากหลายประเภท มีบุคลิกภาพท่ีดีมีวินัย ระเบียบ ความ
รับผิดชอบ และซ่ือสตัย ์ศึกษาขอ้มูลต่างๆในการเปิดร้านอาหาร หาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา รวมถึงการหาประสบการณ์ใน
ดา้นอาหารให้มากท่ีสุด สะทอ้นให้เห็นวา่นกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการไดมี้การวเิคราะห์ตนเองและวเิคราะห์อาชีพ 
อีกทั้งใชว้ิจาณญาณในการตดัสินใจท่ีจะเลือกประกอบอาชีพซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัทฤษฎีการเลือกอาชีพของ 
Frank Parson   
 

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.08)  โดยดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟสูงสุด
คือ การเงิน (ค่าเฉล่ีย = 4.28) รองลงมาคือ ความสามารถ (ค่าเฉล่ีย = 4.24) ในขณะท่ีดา้นการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟนอ้ย
ท่ีสุดคือ ความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 3.69) และเม่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกอาชีพเชฟของนกัศึกษา จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลพบวา่ เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพของผูป้กครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีผ่านมา ประสบการณ์ในการท างานดา้นการประกอบอาหาร มีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชฟ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 
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2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา  
  จากผลการศึกษานกัศึกษาใหค้วามส าคญักบัการฝึกฝนทกัษะเร่ืองอาหารและการหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบั
อาหารท่ีมีความหลากหลาย ดังนั้ น คณะ และสาขาวิชาควรสนับสนุนในเร่ืองดังกล่าว เช่น จดัเวทีหรือหาเวทีประกวด 
แข่งขนั ให้นกัศึกษามีโอการแสดงความสามารถ และพฒันาทกัษะ รวมถึงร่วมมือกบัสถานประกอบการ ในลกัษณะต่างๆ 
เช่น การฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา การศึกษาดูงาน การฝังตวัของในสถานประกอบการ การเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะอาชีพ
มาเป็นวทิยากร เพ่ือเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาในการประกอบอาชีพ  
 2.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
  1) ศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการ และน ามาพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตร / จดัประสบการณ์ /เสริม
ทกัษะนกัศึกษาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ  
  2) ศึกษาการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเชพในเชิงคุณภาพโดยสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลท่ีลึกซ้ึงและชดัเจนมากข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณนกัศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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คุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาส าหรับนักศึกษาฝึกสอน หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

Characteristic for Industrial Teachers in The Vocational Education Institution for Trainee 
Teachers of Industrial Education in Electrical Engineering 

 
เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด1* กิตติศกัด์ิ ศรีสวสัด์ิ1 และ ประเทียบ พรมสีนอง2 

Accarat Chaoumead1* Kittisakd Srisawasd1 and Prataeb Promseenong2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั ส าหรับครู
ฝึกสอนช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษา ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ดา้น
ส่ือประกอบการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล ตอ้งการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้นกัศึกษามีคุณลกัษณะความ
เป็นครูช่างอุตสาหกรรม การวิจัยคร้ังน้ี  ใช้กลุ่มนักศึกษาฝึกสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า จ านวน 15 คน โดยใชแ้บบสอบถามสภาพการจดัการเรียนการสอนใน 4 ดา้น คือ ดา้นการสอนและเทคนิค
การสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ดา้นส่ือประกอบการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น ดา้นการสอนและ
เทคนิคการสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ดา้นส่ือประกอบการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล มีปัญหาน้อยท่ีสุด              
2) ขอ้เสนอแนะของครูฝึกสอนท่ีมีต่อดา้นคุณลกัษณะความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม คือเร่ืองจิตอาสา การท างานเป็นทีม 
และทกัษะการแกไ้ขปัญหา อยูใ่นระดบันอ้ย ควรเปล่ียนหรือปรับปรุงมากกวา่น้ี เพ่ือน าผลจาการวจิยัท่ีไดด้ าเนินการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษา ไปใชมี้ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  
 
ค าส าคญั : ครูช่างอุตสาหกรรม, ครูฝึกสอน, สถาบนัการอาชีวศึกษา, การจดัการเรียนการสอน 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to investigate current instructional practices and identify, with department 
of Electrical Power for trainee teachers in the Vocational Education Institution. The Teaching techniques, Teacher 
personality, Instruction media, and Evaluation methods and to develop teaching techniques for characterized for 
industrial teachers.  The sampling of this research was the 15 trainee teachers of Industrial Education in Electrical 
Engineering.  The instruments used were questionnaires of 4 sections; Teaching techniques, Teacher personality, 
Instruction media and Evaluation methods.  The statistical values were the frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  

The finding of the research was found as following; 1)  The current instruction practices with department of 
Electrical Power of 4 sections; Teaching techniques, Teacher personality, Instruction media and Evaluation methods were 
the least 2)  The results from the open-ended questionnaire found that a trainee teacher wanted the volunteer spirit 
behavior, team working and solving skill should change or adapt her personality. The research to apply results that have 
been developed. The characterized for industrial teacher’s development for trainee teachers in the Vocational Education 
Institution was evaluated by the director’s data elevated level of practicality. 
 
Keywords : Industrial teachers, Trainee teachers, Vocational Education Institution, Instructional practices  
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บทน า 
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548   มาตรา 7 ให้ มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษา

ดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยี มีวตัถุประสงคใ์ห้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนน้การปฏิบติั ท าการสอน ท า
การวจิยั ผลิตครูวชิาชีพ ใหบ้ริการทางวิชาการในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม             
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยให้ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อดา้นวิชาชีพ เฉพาะทางระดบัปริญญาเป็นหลกั   
เป็นหนา้ท่ีหลกัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีควรใหค้วามส าคญัต่อการผลิตก าลงัคนดา้นวิชาชีพ โดยมุ่งเนน้การ
พฒันาครูช่างอุตสาหกรรมให้สามารถเป็นก าลงัในการพฒันาการจดัการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรือทางด้านวิชาชีพ 
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษา
ในดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพฒันา
ก าลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันา
ผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบติั และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติั
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระไดเ้พ่ือใหก้ารจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ.2555–2559) ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวกับการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน ครู อาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการ พฒันาหลกัสูตร ปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหท้นัสมยั เหมาะสมกบัความกา้วหนา้และ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองไปยงัแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาและการพฒันากระบวนการเรียนการสอน ผลิต พฒันาครู คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นรูปแบบการพฒันาบุคลากรทางวิชาชีพในลกัษณะของการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัผลิตครูช่างและสถานบนัอาชีวศึกษา เพ่ือท่ีจะสามารถผลิตครูไดต้รงตามความตอ้งการ จากความ
เจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและการส่ือสารในปัจจุบนั เกิดการกา้วกระโดดทางวิวฒันาการของการส่ือสารในยุคดิจิทลั
เปล่ียนแปรไปตามยคุสมยั ในการกา้วผ่านศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งสู่การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันา
ประเทศและสังคมโลก บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินในระดบัชาติและนานาชาติซ่ึงปัจจยัต่อผลคุณภาพ
การศึกษานั้ นคือ ครู ในท่ีน้ีรวมไปถึงคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ซ่ึงเป็นกลไกในการพฒันาการจัด
การศึกษาใหท้นัสมยั ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงมีความส าคญัและเป็นการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถใชชี้วติอยูร่อด
ไดใ้นสังคม ดงันั้นการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถผลิตก าลงัคนเพ่ือพฒันาประเทศไดน้ั้น จุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาชาติ ตอ้งอาศยัครูท่ีมีความรู้ความสามารถ ในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ มี
ทกัษะทางวิชาการในวิชาชีพท่ีสามารถส่งต่อให้แก่นกัเรียน รวมถึงกิจนิสัยเอาใจใส่พฒันาส่ิงต่างๆ ส าหรับการจดัการเรียน
การสอนดว้ยหวัใจของครูช่างอุตสาหกรรม 

การจัดการเรียนการสอนระหว่างหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นั้นมีความ
แตกต่างกนัหลายดา้น ทั้งในดา้นจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน วตัถุประสงค์
ของครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีหน้าท่ีผลิตคน ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสอนความเป็นช่างให้กบัผูเ้รียน เพราะฉนั้น
เน้ือหาในการสอนของครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงมีความซบัซอ้นและมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงงานในสถาบนัการศึกษา
หนา้ท่ีสอนคนให้เป็นช่าง และงานในโรงงานท าหน้าท่ีในการอบรมช่าง เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลอุตสาหกรรมให้กบัผูท้  า
งานช่าง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมท าหน้าท่ีพฒันาครูช่างท่ีสร้างปัญญาจากภายใน เพ่ือให้สามารถไปพัฒนา
คนท างานช่างไดอ้ย่างมีสติปัญญา ครูช่างยงัมีบทบาทของการช่วยเหลือสังคมหรือขององค์กร เน่ืองจากงานในชีวิตจริง
ประกอบไปดว้ยการใหก้ารศึกษาและงานบริการในวิชาชีพ ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนหรือองคป์ระกอบของหลกัสูตร



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  402 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบดว้ยวชิา Pedagogy ท่ีตอ้งประสานกบัวิชาช่างอุตสาหกรรมอยา่เหนียวแน่น Pedagogy เป็น
วิชาท่ีว่าด้วยการพฒันาคน ใช้จิตวิทยาการสอนเป็นแกนหลกัในการประสานความรู้เก่ียวกับโครงสร้างเน้ือหาวิชาช่าง 
เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ศกัยภาพเรียนรู้กลวธีิท่ีจะเรียนรู้ต่อไป (Learning how to learn) ศกัยภาพท่ีเกิดข้ึนจะเป็นตวักลางของ
การสร้างความเขา้ใจในกลวธีิการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และน าไปสู่การพฒันารูปแบบการสอนและเทคนิค
ของการวดัผลต่อไป ครูช่างอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถส าหรับการท างานร่วมกับสังคม สามารถ
ติดต่อส่ือสารภายในองค์กร มีกิจนิสัยท่ีพึงปราถนา และความรู้ในวิชาชีพซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสอน การวดัและประเมินผล 
ความสามารถในการใชส่ื้อการสอน และความเป็นครูควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

จากการนิเทศครูฝึกสอนช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษา หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงมีภาระหน้าท่ีปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ืองสาระความรู้ และสมรรถนะของผู ้
ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ พบวา่การจดัการเรียนการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั 
ทั้งระดบั ปวช. และ ปวส. ในสถาบนัการอาชีวศึกษา สามารถสรุปประเด็นปัญหาโดยรวม 4 ดา้น ประกอบดว้ย  1) ดา้นการ
สอนและเทคนิคการสอน 2) ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์3) ดา้นส่ือประกอบการสอน  4) ดา้นการวดัและประเมินผล 
โดยศึกษาองค์ประกอบเพ่ือการพฒันาให้ครูฝึกสอนช่างอุตสาหกรรมมีคุณลกัษณะความเป็นครูช่างอุตสาหกรรมตามท่ี
สถาบนัการอาชีวศึกษาตอ้งการ 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนการสอนครูฝึกสอนช่างไฟฟ้าก าลงั ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านส่ือ
ประกอบการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล ในสถาบนัการอาชีวศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาด้านคุณลักษณะความเป็นครูช่างท่ีพึงประสงค์ในสถาบันการอาชีวศึกษา ตามท่ีสถาบันการ
อาชีวศึกษาตอ้งการ 

3. เพื่ อเป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 

ขอบเขตการวจิยั  
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษา ท่ีออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา การรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นการจดัการเรียนการ
สอนกบัผูท่ี้มีการเช่ือมโยงกบัครูฝึกสอน 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร  
1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้าก าลงั และครูท่ีปฏิบัติการสอนอาชีวศึกษา ในสถาบันการ

อาชีวศึกษา 
1.2 นกัเรียนระดบั ปวช. และ ปวส.  แผนกช่างไฟฟ้าก าลงั สถาบนัการอาชีวศึกษา 
1.3 ครูฝึกสอนในสถาบันการอาชีวศึกษา ก าลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา

วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

2.1 ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน  
2.2 ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ 
2.3 ดา้นส่ือประกอบการสอน   
2.4 ดา้นการวดัและประเมินผล  
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ทบทวนวรรณกรรมของการเรียนการสอน  
Pedagogy หมายถึงศาสตร์ของการสอน รวมถึงวิธีการท่ีเกิดจากหลกัการท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องการพฒันา

คน Pedagogy เป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นหัวใจของวิชาชีพครู (ชูศกัด์ิ เปล่ียนภู่, 2551) Pedagogy คือ วิชาท่ีว่าดว้ยหลกัการและ
วธีิการท่ีใชใ้นการพฒันาบุคคล ให้มีความเจริญงอกงามในทุกๆดา้น โดยเฉพาะดา้นความสมบูรณ์ทางกายและใจ ความเข็ม
แข็งในอาชีพ และการมีคุณธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เคร่ืองมือท่ีส าคัญของ 
Pedagogy ประกอบดว้ยการสร้าง วิธีการสร้าง ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความรอบรู้เน้ือหา ทั้งในดา้นความหมายของเน้ือหาและ
โครงสร้าง สามารถแยกเน้ือหาเป็นส่วนยอ่ยได ้การพฒันาความสามารถในการสอนแบบ Knowledge Transfer และพฒันา
ความสามารถในการวดั ประเมินผล พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน สร้างความเขา้ใจในธรรมชาติของเน้ือหา และขอ้มูลอยา่งละเอียด 
จนสามารถวิเคราะห์ (Analyze) หรือจนจ าแนกขอ้มูลท่ีใชส้อน ออกเป็นส่วนย่อยไดแ้ละการแสวงหาเทคนิคของการน า
ขอ้มูลย่อยและคดัสรรแลว้ ไปสร้างปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ให้เกิดข้ึนระหวา่งเน้ือหากบัสมอง เพ่ือพฒันาความสามารถ
ต่างๆ ท่ีจะเป็นต่อการท างานและต่อการด ารงชีวติในสงัคม 
แนวคดิในการพฒันาการสอนช่างอุตสาหกรรม  
 การพฒันาช่างอุตสาหกรรมนั้น เป็นงานท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือและการประสานงานท่ีดี ระหวา่งหน่วยงาน
ต่างๆ ตอ้งการความรู้ความสามารถจากหลายองค์กร ทั้ งในด้านการบริหารงานและงานวิศวกรรมหลายด้าน ท่ีจะตอ้ง
ผสมผสานกนัอยา่งสอดคลอ้งและกลมกลืน(เพาพรรณ เปล่ียนภู่, 2542)  ความเป็นช่างอุตสาหกรรมท่ีดีนั้น ตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และมีคุณธรรม ซ่ึงสามารถจ าแนกคุณสมบัติเหล่าน้ีออกเป็น 2 
ประเภทคือ 

1. วตัถุประสงคใ์นวชิาการ (Academic Objective) หมายถึง วตัถุประสงคท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิาในศาสตร์ 
หรือเป็นคุณสมบติัท่ีเกิดจากศาสตร์นั้น เป็นวตัถุประสงคท่ี์จ าเป็นตอ้งมีเป็นอนัดบัแรก (Essential Objective) 

2. วตัถุประสงคน์อกวชิาการ (Non Academic Objective) หมายถึงวตัถุประสงคท่ี์ช่วยใหก้ารด าเนินชีวติของการเป็น
ช่างอุตสาหกรรมดีข้ึน ทั้งในดา้นประสิทธิภาพของงานช่างเอง และความเป็นส่วนของสังคมท่ีดี ในสภาพของ
สงัคมปัจจุบนั คุณสมบติัน้ีเป็นท่ีตอ้งการมาก (Required Objective) 

ดงันั้นการก าหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาช่างอุตสาหกรรมตอ้งพฒันาความสามารถให้ครบถว้น ทั้งความสามารถในและ
นอกวชิาการ สรุปไดเ้ป็น 6 กลุ่มความสามารถ ดงัน้ี 

1) ความสามารถท่ีเก่ียวกบัวชิาการโดยตรง (Academic Objectives) 
2) ความสามารถในการปฏิบติัวชิาชีพช่าง (Working performance Objectives) 
3) ความสามารถทางสงัคม (Communication Objectives) 
4) กิจนิสยัส่วนตวั (Personal Habits) 
5) กิจนิสยังาน (Working Habits) 
6) กิจนิสยัสงัคม (Social Habits) 

การก าหนดวตัถุประสงคข์องช่างอุตสาหกรรมให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาความสามารถในและนอกวชิาการ และเน้ือหาท่ีมี
ความเหมาะสมในดา้นวธีิการสอนและแหล่งการสอน ตลอดจนมีการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย 
 บุคลกิภาพทีพ่งึปราถนา 
  การสร้างความสัมพนัธ์ในสังคมอาศยับุคลิกภาพเป็นพ้ืนฐาน ผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดียอ่มเป็นท่ีพึงปราถนา
ของผูอ่ื้น(เพาพรรณ เปล่ียนภู่, 2542)  โดยเฉพาะวิชาชีพครู บุคลิกภาพมีความส าคญัต่อการท างานท่ีมีผลต่อนักเรียน
เน่ืองจากเป็นตน้แบบและตวัอยา่งของการอยูใ่นสังคม กริยาท่าทางความประพฤติดีทั้งในท่ีลบัและท่ีแจง้ แสดงความเป็น
ผูน้ ามีความคิดริเร่ิมท าใหน้กัเรียนเห็นถึงความมานะพยายาม มีความเมตตากรุณาและจิตใจเป็นธรรม เห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น
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อยา่งเขา้ใจท าใหส้ามารถเขา้กบัสงัคมไดทุ้กกลุ่มสงัคม มีความรู้ความช านาญในการสอนวชิาชีพและคน้ควา้พฒันาตนเองอยู่
เสมอ 
 ส่ือประกอบการสอน 

 ส่ือการเรียนการสอนเป็นตวักลางซ่ึงมีความส าคญัในกระบวนการเรียนการสอนมีหนา้ท่ีเป็นตวัน าความ
ตอ้งการของผูส้อนไปสู่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เป็นผลให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (สราณีย ์สุทธิศรีปก, 2556) ส่ือการเรียนการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของ
ผูส้อน เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนโดยการจดัแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์เป็นเคร่ืองมือ
การสอนช่วยสร้างแรงจูงใจและรวมจุดสนใจการเรียนรู้ สามารถสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่ือการสอนจะช่วยส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดท้ ากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การใชศู้นยก์ารเรียน การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดง การ
ปฏิบติั ชุดฝึก และอ่ืนๆ ช่วยใหผู้ส้อนไดส้อนตรงตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน และยงัช่วยในการขยายเน้ือหาท่ีเรียนท า
ให้การสอนง่ายข้ึน และยงัจะช่วยประหยดัเวลาในการสอน นักเรียนจะไดมี้เวลาในการท ากิจกรรมการเรียนมากข้ึนจาก
ขอ้มูลเราจะได้เห็นถึงประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอนมีความจ าเป็นสามารถช่วยพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ส่ือการเรียนการสอนจดัวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อกระบวนการเรียนการสอน ในดา้นของการน า
เทคโนโลยีมาใชก้บัการศึกษาและเป็นตวักลางท่ีจะน าสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ดงันั้นส่ือการเรียนการสอนจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Gerlach and Ely.1971) ส่ือการสอนเป็น
กญุแจส าคญัในการวางแผนและการสอนเชิงระบบ ส่ือเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งขวางมาก ไม่วา่จะเป็นบุคคล วสัดุอุปกรณ์ 
หรือเหตุการณ์ท่ีสร้างเง่ือนไขซ่ึงสามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ทกัษะตลอดจนทศันคติ  
 ด้านการวดัและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรมลกัษณะเน้ือหาวิชาจะประกอบดว้ยทฤษฎีและปฏิบติั ซ่ึงการ
พัฒนาผู ้เรียนให้มีความเจริญทั้ งทางสมอง ทางกาย และทางจิตใจ นั้ นคือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้การวดัและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการเพ่ือให้ไดซ่ึ้งขอ้มูลเชิงตวัเลข เชิงปริมาณ หรือ
เชิงคุณภาพ ส่ิงท่ีตอ้งการวดัดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้จึงสังเคราะห์และตีความขอ้มูลโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พ่ือ
ตดัสินคุณภาพกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน เป็นการประเมินผลช่วยให้ผูส้อนติดตามและตรวจสอบความสามารถ
ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ (สุมาลี จนัทร์ชลอ, 2542)  

 การประเมิน(Assessment) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม สงัเคราะห์ และตีความขอ้มูลเพ่ือการตดัสินผล
โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสะสมงาน หรือการท าโครงงาน กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีน ามาใชป้ระเมิน กระบวนการประเมินมีความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนมากกวา่การให้คะแนนและการให้
ระดบัคะแนนของการทดสอบขอ้มูลท่ีครูควรรวบรวมในหอ้งเรียน เพ่ือช่วยใหค้รูเขา้ใจและติดตามการเรียนการสอน  

 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตดัสินคุณภาพการปฏิบติัหรือตดัสินคุณภาพกิจกรรมในหลกัสูตร
ของผูเ้รียน ลกัษณะท่ีดีของการวดัและประเมินผลการเรียน มีดงัน้ี 

  1. การวดัและประเมินผลตอ้งยดึจุดประสงคเ์ป็นหลกั  
  2. การวดัผลการเรียนของนักเรียนบางดา้น เช่น ดา้นจิตพิสัย ดา้นทกัษะพิสัย ไม่ควรใชเ้คร่ืองมือเพียง

ชนิดเดียว ขอ้ทดสอบ ควรใชว้ธีิการวดัวธีิอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพียงพอส าหรับการประเมินผลการเรียน  
  3. การวดัผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนควรด าเนินการบ่อยคร้ัง อาจจะด าเนินการทั้งก่อน

เรียน ระหวา่งเรียน และภายหลงัการเรียน  
  4. เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการเรียนของนกัเรียนควรมีการปรับปรุงแกไ้ขเ้พ่ือใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  
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  5. นกัเรียนคนใดมีขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อน ซ่ึงท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครูควรหาวิธีการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องเหล่านั้น เช่น การสอนซ่อมเสริม 

  6. ควรตอ้งน าผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน  
  7. ครูควรเตรียมหรือสร้างเคร่ืองมือวดัผลและตั้ งเกณฑ์ไวล่้วงหน้า และใช้เคร่ืองมือวดัผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 
  8. การวดัผลและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนบางวธีิควรใชภ้าษาหรือถอ้ยค าและเวลาให้เหมาะสม

กบัวฒิุภาวะและระดบัชั้นของนกัเรียนเช่น การสมัภาษณ์ หรือการสอบปากเปล่า การใชข้อ้ทดสอบเป็นตน้ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยรูปแบบท่ีใชคื้อแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หัวหนา้แผนก ครูพ่ีเล้ียง ครูในแผนก รวมไปถึงนกัเรียนประจ าวิชาท่ีครูฝึกสอน 15 คน ท าการปฏิบติัการสอน 10 วทิยาลยั
ในเขตภาคเหนือ  มีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทเร่ืองการจดัการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาองคป์ระกอบหลกัของ
กิจกรรมการเรียนการสอน น ามาเป็นกรอบการประเมินการสอน และขอ้มูลส าหรับบทสมัภาษณ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งการฝึกสอน 

ขั้นตอนท่ี 2 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังเกตุการณ์การจดัการในชั้นเรียนของครูฝึกสอน โดยการ
ประเมินเอกสารประกอบการสอนควบคู่ไปกบัการสงัเกตุพฤติกรรมผูเ้รียน 

ขั้นตอนท่ี 3 สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนก ครูพ่ีเล้ียง ครูในแผนก และนักเรียนในชั้นเรียน เพ่ือ
วเิคราะห์ความตอ้งการคุณลกัษณะความเป็นครูช่างท่ีพึงประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 4 น าขอ้มูลมาพฒันากระบวนการเสริมความเป็นครูช่าง และสร้างกลไกให้นกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีก าลงั
ศึกษาในมหาวทิยาลยัฯ เตรียมความพร้อมดา้นการจดัการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายของการประเมินความคิดเห็น โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลการใชค้่าเฉล่ีย    
( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม, 2535) 
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การแปลความหมายของขอ้มูลการประมาณค่า 5 ระดบั (บุญชม และบุญส่ง, 2535) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ขอบเขตของคะแนน ช่วงกวา้งหวัทา้ย 0.50 - 0.51 และระหวา่งกลาง 1.0 เพ่ือใชใ้นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น มาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด 
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สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษาส าหรับนักศึกษาฝึกสอน หลกัสูตรครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนของครูช่างฝึกสอน ท่ีตอ้งใช้
ความรู้ ทกัษะ และความเป็นครู ถ่ายทอดขอ้มูลแก่ผูเ้รียน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการบ่มเพาะความเป็นช่างอุตสาหกรรม รวมถึง
การดูแลจากอาจารยพ่ี์เล้ียง ผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีส่งผลใหค้รูช่างเกิดการพฒันาการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากผลการส ารวจและได้ท าการวิเคราะห์ในภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนตาม คุณลักษณะครูช่าง
อุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาส าหรับนักศึกษาฝึกสอนท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉล่ีย ( X ) = 3.92  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.27 อยูใ่นระดบัมากสามารถสรุปผลทั้ง 4 ดา้นดงัน้ี 

 

 
 

รูปที ่1 ผลการศึกษาคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษาส าหรับนกัศึกษาฝึกสอน 
 

จากรูปท่ี 1 พบว่าระดบัคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัการอาชีวศึกษาส าหรับนักศึกษาฝึกสอนท่ีมี
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.50 อยูใ่นระดบัมาก คือดา้นส่ือประกอบการสอน ล าดบัถดัมาคือ 
ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์และดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ดา้นการ
วดัและประเมินผล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.63 จากขอ้มูลการส ารวจคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรม 

1.ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน 
1.1 ก าหนดวตัถุประสงคข์องวชิาท่ีสอนอยา่งชดัเจน 
1.2 การน าเขา้สู่บทเรียนหรือเน้ือหามีความน่าสนใจ 
1.3 การใหข้อ้มูลหรือเน้ือหา เป็นล าดบัขั้นตอนสมัพนัธ์กนั 
1.4 ผูส้อนมีการประเมินการรับรู้ของผูเ้รียน อยา่งสม ่าเสมอ 
1.5 ผูส้อนมีการสรุปเน้ือหาท่ีสอนไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
1.6 ผูส้อนใชเ้ทคนิคการสอนและสร้างบรรยากาศท่ีดี เพ่ือผูเ้รียนเขา้ใจง่ายข้ึน 
1.7 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใหค้  าปรึกษา 
1.8 ผูส้อนมีทกัษะและความช านาญเก่ียวกบัวชิาท่ีสอน 
1.9 เน้ือหาวชิากบัวธีิการสอนเหมาะสมกบัเวลา และปริมาณของเน้ือหา 
1.10 การน ้ าเสียงและการแสดงท่าทางมีความเหมาะสม 
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พบวา่ระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76  ขอ้ 1.8 ผูส้อนมีทกัษะและความช านาญเก่ียวกบั
วชิาท่ีสอนและนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้ 1.5 ผูส้อนมีการสรุปเน้ือหาท่ีสอนไดอ้ยา่งเขา้ใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.00 แสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที ่2 แสดงผลการส ารวจการจดัการเรียนการสอน ดา้นท่ี 1 การสอนและเทคนิคการสอน 
 

2. ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์
  2.1 ผูส้อนแต่งการสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม 

 2.2 ผูส้อนเขา้สอนทุกคร้ังตรงเวลา 
 2.3 ผูส้อนใชว้าจาสุภาพ ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
 2.4 ผูส้อนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
 2.5 ผูส้อนมีความเป็นกลาง ยติุธรรม 
 2.6 ผูส้อนขยนัหมัน่เพียร เสมอตน้เสมอปลาย 
 2.7 ผูส้อนมีความเสียสละ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 2.8 ผูส้อนมีความรอบคอบ ช่างสงัเกต ุ
 

 
 

รูปที ่3 แสดงผลการส ารวจการจดัการเรียนการสอน ดา้นท่ี 2 บุคลิกลกัษณะของอาจารย ์
 

พบวา่ระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.14 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90  ขอ้ 2.2 ผูส้อนเขา้สอนทุกคร้ังตรงเวลาและนอ้ย
ท่ีสุดคือ ขอ้ 2.8 ผูส้อนมีความรอบคอบ ช่างสงัเกตุ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.05 แสดงในรูปท่ี 3 
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3. ดา้นส่ือประกอบการสอน 
  3.1 ผูส้อนมีเอกสารประกอบการสอน 
  3.2 ส่ือการสอนท่ีใชมี้ความน่าสนใจ 
  3.3 ผูส้อนแนะน าหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพ ์แหล่งขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก หนงัสือหลกั 
  3.4 ผูส้อนมีส่ือการสอนเก่ียวกบัทฤษฏีของเร่ืองท่ีสอน แสดงใหเ้ห็นชดัเจน 
  3.5 ผูส้อนสามารถใชส่ื้อการสอน แสดงการท างานไดอ้ยา่งชดัเจน 
  3.6 ผูส้อนใชส่ื้อการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถท าการปฏิบติัได ้
 

 
 

รูปที ่4 แสดงผลการส ารวจการจดัการเรียนการสอน ดา้นท่ี 3 ส่ือประกอบการสอน 
พบว่าระดับค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84  ขอ้ 3.3 ผูส้อนแนะน าหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ ์

แหล่งขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก หนังสือหลกั และนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้ 3.1 ผูส้อนมีเอกสารประกอบการสอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93 แสดงในรูปท่ี 4 

4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
  4.1 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  4.2 มีการทดสอบระหวา่งเรียนและการทดสอบปลายภาค 
  4.3 ผูส้อนแสดงผลสอบและสามารถทวนสอบเม่ือมีการขอขอ้ช้ีแจง้ผลการทดสอบต่อผูเ้รียน 
  4.4 ผูส้อนมีการปรับปรุงกระบวนการจดัการสอนจากผลการประเมินการเรียนรู้ 
  4.5 ผูส้อนมีการทบทวนเน้ือหา หรือเฉลยขอ้สอบ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจมากข้ึน 
 

 
 

รูปที ่5 แสดงผลการส ารวจการจดัการเรียนการสอน ดา้นท่ี 4 การวดัและประเมินผล 
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พบวา่ระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93  ขอ้ 4.2 มีการทดสอบระหวา่งเรียนและการ
ทดสอบปลายภาค และนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้ 4.5 ผูส้อนมีการทบทวนเน้ือหา หรือเฉลยขอ้สอบ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจมาก
ข้ึนค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.17 แสดงในรูปท่ี 5 
 

อธิปรายผล 
การพฒันานักเรียนสายวชิาชีพ มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก เพราะนกัเรียนเหล่าน้ีเป็นก าลงั

ส าคญัท่ีมีองคค์วามรู้และทกัษะงาน สามารถสร้างสรรคแ์ละเป็นนกัปฏิบติั จากการศึกษาคุณลกัษณะครูช่างอุตสาหกรรมใน
สถาบนัการอาชีวศึกษาส าหรับนกัศึกษาฝึกสอน หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไดศึ้กษาพฤติกรรม
และวเิคราะห์ของการสอนวชิาชีพซ่ึงไดแ้บ่งการประเมินเป็น 4 ดา้น และดา้นท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงมากท่ีสุดคือ ดา้นการ
วดัและประเมินผล เน่ืองดว้ยเคร่ืองมือมีความหยาบเกินไป ท าไม่ไม่สามารถพิจาณาความสามารถในทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังานได ้และเม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก โดยพิจารณาในดา้นการวดัผล สามารถจดัหมวดหมู่ขอ้สังเกตได ้4 ขอ้ 
และในดา้นการวดัและประเมินผล ขอ้ 4.5 ผูส้อนมีการทบทวนเน้ือหา หรือเฉลยขอ้สอบ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจมากข้ึน 
นั้นยงัไม่สามารถก าหนดกิจกรรมไดเ้พียงพอ เน่ืองจากเวลาในการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรมนั้น มุ่งเนน้การปฏิบติัและ
การฝึกทกัษะโดยจ านวนนกัศึกษาต่อหอ้งและต่อผูส้อนนั้นยงัไม่เหมาะสมต่อการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้บทวน 

ดงันั้นเพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการปฏิบติัและพฒันาทกัษะ จึงควรให้ความส าคญัต่อการพฒันา
ผูส้อนหรือครูช่างอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นครูผูท่ี้ใชว้ิชาชีพเก่ียวกบัศาสตร์และตอ้งใชศิ้ลป์ในการถ่ายทอด ฉะนั้นผูท่ี้ท า
อาชีพครูคือผูท่ี้ประกอบวชิาชีพชั้นสูง 

 

กติติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โครงการวจิยัเชิงพฒันา ปี 2559  
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

The Study of Graduates’ English Proficiency Level Using Mock TOEIC Test in  
Rajamagala University of Technology LannaLampang 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาล าปางจ าแนกตามคณะและสาขาวชิาประชากรท่ีใชใ้นการ
วจิยัคือบณัฑิตของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาล าปางปีการศึกษา2560 จ านวน 637คนเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใชแ้บบทดสอบภาษาองักฤษโทอิกจ าลองจ านวน 200 ขอ้และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ร้อยละ 70.80 ของบณัฑิตมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 205-345 โดยบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียเป็นอนัดบัท่ี1 อยูท่ี่ระดบั253.92รองลงมาคือบณัฑิตคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ220.51 และ 212.23ตามล าดับและผลการเปรียบเทียบระดับ
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษจ าแนกตามสาขาวิชาในหลกัสูตร 4 ปีพบวา่1).คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์บณัฑิต
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลมีคะแนนเฉล่ียเป็นอนัดับท่ี1อยู่ท่ีระดบั420.56รองลงมาคือบัณฑิตสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรมโดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 255.63 และ 
242.07 ตามล าดบั 2). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์มีคะแนนเฉล่ียเป็น
อนัดบัท่ี 1โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดบั250.38รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และพฒันา
ผลิตภณัฑ์อาหาร โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 245.23 และ 232.50 ตามล าดบั 3 ). คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้ามีค่าคะแนนเฉล่ียเป็นอนัดบัท่ี1อยูท่ี่ระดบั216.76รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและ
เทคโนโลยีอุตสาหการโดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดบั 211.86 และ 208.06 ตามล าดบัจากผลการศึกษาสะทอ้นให้เห็นถึงความ
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะความรู้ภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษาในมหาวทิยาลยั 

 
ค าส าคญั : แบบทดสอบโทอิกจ าลอง, ระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษ, บณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
 ลา้นนาล าปาง 
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ABSTRACT  
 

This research objective was to study and compare an English proficiency level of Rajamangala University of 
Technology LannaLampang graduates in 2017 academic year according to their faculties and fields of study. The 
research population was composed of 637 graduates by using 200 items ofMock TOEIC test to collect data. Data were 
analyzed by percentage, average, and standard deviation. 

The research found that 70.80 per cent of graduates got an average score of 205-345.Graduates from Faculty of 
Business Administration and Liberal Arts got the highest average English test score with an average score of 253.92, 
followed by graduates from Faculty of Science and Technology and the Faculty of Engineering with an average score of 
220.51 and 212.23 respectively. The result of graduates’ English proficiency level which compared by their fields of 
study was indicated that 1). Graduates who got the highest average English test score from the Faculty of Business 
Administration and Liberal Arts was English for International Communication graduates with an average score of 420.56, 
followed by Computer Information System and Tourism and Hospitality graduates with an average score of 255.63 and 
242.07 respectively. 2). Graduates who got the highest average English test score from the Faculty of Science and 
Technology was Landscape Technology graduates with an average score of 250.38 followed by Agricultural Science of 
Technology and Product Development graduates with an average score of 245.23 and 232.50 respectively. 3). Graduates 
who got the highest average English test score from the Faculty of Engineering was Electrical Technology Engineering 
graduates with an average score of 216.76, followed by Mechanical Technology Engineering and Industrial Technology 
Engineering graduates with an average score of 211.86 and 208.06 respectively. The result of the studyreflects the need 
to urgently develop English proficiency level of RMUTLL students. 
 
Keywords :Mock TOEIC Test, English proficiency level, Graduates, Rajamangala University of Technology   
     LannaLampang (RMUTLL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ต  าบลพิชัย อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง
52000 
1Department of English, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology LannaLampang: 200 
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บทน า 
TOEIC (Test of English for International Communication)เป็นการทดสอบศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อวดั

ความสามารถของผูเ้ขา้สอบวา่สามารถใชภ้าษาองักฤษในสภาพแวดลอ้มการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด
เพ่ือพฒันาศกัยภาพของการใชภ้าษาองักฤษของบุคลากรในหน่วยงานและการเขา้สมคัรงานในองคก์รชั้นน าทั้งภาครัฐและ
เอกชนปัจจุบนัในประเทศไทยสถานประกอบการต่างๆได้น าTOEICไปใชใ้นลกัษณะต่างๆกนับางแห่งใช้เพ่ือคดัเลือก
บณัฑิตเขา้ท างานหรือวดัระดบัความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษเพื่อคดัเลือกพนักงานโดยผลคะแนนTOEICสามารถ
น าไปใชไ้ดท้ัว่โลกและยงัสามารถน าไปใชไ้ดท้ัว่ทั้ งหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานการบินโรงแรมบริษทัขา้มชาติการเงิน
การธนาคารเป็นตน้ภาษาองักฤษจึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับบณัฑิต เน่ืองจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตอ้งการบณัฑิตท่ีสามารถใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ ตั้งแต่ 2 ภาษาข้ึนไป โดยตอ้งการภาษาไทยและภาษาองักฤษมากท่ีสุดร้อยละ 
54.0 (วรวรรธน์  ศรียาภยั และคณะ.  2553)  อยา่งไรก็ตามสถานประกอบการไดส้ะทอ้นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมีผลต่อ
การจ้างงานของบัณฑิตในปัจจุบันโดยนายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของน้อยท่ีสุด ด้านความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ (ทั้ งภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนๆ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิกข์นิภา บุญช่วย และสุพรรณิกา               
สนัป่าแกว้ (2560) ท่ีระบุวา่สถานประกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ณัฑิตให้เพ่ิมทกัษะดา้นภาษาองักฤษให้กบับณัฑิต
มาเป็นอนัดบัแรก ในขณะท่ีรายงานผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์โดยสถานประกอบการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง (2559 และ 2560) ได้สรุปความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าบัณฑิตขาดทักษะ
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะศพัทเ์ฉพาะของสาขาวชิา 
    มหาวิทยาลยัในประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมุ่งเน้นการปรับปรุงนโยบายและแผนพฒันา
ภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษาและยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือ
ศึกษาคน้ควา้องคค์วามรู้ท่ีเป็นสากลและกา้วทนัโลก เพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0ดา้นการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากน้ีคณะกรมการการอุดมศึกษาได้ ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาองักฤษในสถาบันอุดมศึกษาโดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นักศึกษาทุกคนทดสอบความรู้
ภาษาองักฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาท่ีสถาบนัสร้างข้ึน หรือท่ีเห็นสมควรจะน ามาใชว้ดัสมิทธิภาพทาง
ภาษาองักฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกบั CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือมาตรฐานอ่ืน เพื่อให้ทราบระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาน าผลการทดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษ บนัทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรือจดัท าเป็นประกาศนียบัตรให ้โดย
เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป(คณะกรรมการอุดมศึกษา. 12 เมษายน 2559)จากนโยบายดังกล่าวมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดก้ าหนดนโยบายการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาสมรรถนะทางภาษาองักฤษของนักศึกษา
โดยก าหนดแผนพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษท่ีช่ือวา่ TOEIC Pathway (2016-2019)และตั้งเป้าไวว้า่ เม่ือนกัศึกษา
ส าเร็จการศึกษาควรมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนข้ึนไป เพ่ือเป็นดชันีช้ีวดัตวัหน่ึงท่ีจะบอกวา่บณัฑิตมีความพร้อมดา้นการ
ใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แผนพฒันาดงักล่าวไดก้ าหนดใหม้หาวทิยาลยัจดัการสอบโท
อิกจ าลอง (Mock TOEIC) เพ่ือวดัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษในแต่ละระดบัโดยการจดัสอบโทอิกจ าลองคือการ
จดัสอบโทอิกเสมือนจริงแต่ผูส้อบไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย กล่าวคือมหาวิทยาลยัจะจ าลองสถานการณ์เหมือนการท าขอ้สอบ
TOEIC จริงท่ีสนามสอบ โดยจะมีขอ้สอบจ านวน 200 ขอ้เท่ากบัขอ้สอบจริง มีการจบัเวลา เทียบผลคะแนนกบัตารางเทียบ
คะแนนท่ีใชใ้นการสอบโทอิกจริง (Score Conversion Table)และแจง้คะแนนใหผู้ส้อบทราบหลงัจากท าขอ้สอบเสร็จ  
          มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปางโดยหลกัสูตรภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลร่วมกบัแผนกภาษา
ตะวนัตกได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าวโดยจัดแผนพฒันาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้ ง 3 คณะประกอบด้วยคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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          จากความส าคญัของระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาระดบั
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาล าปางจ าแนกตามคณะและสาขาวิชา
โดยใช้ข้อสอบโทอิกจ าลองเพ่ือเป็นการเตรียมบัณฑิตในรุ่นต่อไปให้มีความพร้อมทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ  นอกจากน้ีขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิต
จะเป็นขอ้มูลการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาองักฤษในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง
ต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบัณฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ล าปาง จ าแนกตามคณะและสาขาวชิา 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  คณะผูว้ิจัยใช้ข้อมูลวิจัยในลักษณะผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) กล่าวคือมีการใชค้่าสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ
มีการบรรยายสรุปผลการวิจยั  ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา ล าปาง คณะผูว้จิยัใชว้ธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1. กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่บัณฑิต
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปางประจ าปีการศึกษา 2560 ประกอบดว้ยบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ จ านวน  326 คน  บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  108 คน  และบัณ ฑิตคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร จ านวน 203 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 637 คน 
 2. ขอบเขตของการวจิยั 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี เป็นบณัฑิตของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปางแบบทดสอบท่ีใช้
วดัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษคือ ขอ้สอบโทอิกจ าลอง จ านวน 200 ขอ้ โดยแบ่งเป็นขอ้สอบการฟัง จ านวน 100 
ขอ้ และขอ้สอบการอ่าน จ านวน 100 ขอ้ โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 4 สปัดาห์ 
 3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือข้อสอบโทอิกจ าลองจ านวน 200 ข้อ โดยน ามาจากต ารา Tactics for TOEIC: 
Listening and Reading Packส านกัพิมพ ์Oxford ใชเ้วลาทดสอบทั้งส้ิน2 ชัว่โมง ขอ้สอบประกอบดว้ย 
  1. ขอ้สอบวดัระดบัความเขา้ใจจากการฟัง จ านวน 100 ขอ้ ใชเ้วลา 45 นาที  
  2. ขอ้สอบวดัระดบัความเขา้ใจจากการอ่าน จ านวน 100 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 15 นาที  
  คะแนนในแต่ละส่วนจะเร่ิมจาก 5 คะแนน ถึง 495 คะแนนโดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนน
และ การอ่าน 5-495 คะแนน คะแนนท่ีไดโ้ดยรวมสูงสุดคือ 990คะแนน คณะผูว้จิยัจะน าคะแนนท่ีบณัฑิตสอบไดเ้ทียบกบั
ตารางคิดคะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวโ้ดยคะแนนท่ีสอบไดจ้ะบ่งช้ีระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษโดยอา้งอิงจาก
ระดบัช่วงคะแนนสอบ (TOEIC Range) ของศูนยโ์ทอิกแห่งประเทศไทย 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่   สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลและวจิารณ์ผล 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ภาษาองักฤษของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี

จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิต
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  จ าแนกตามคณะและสาขาวชิา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ีเป็นบณัฑิตท่ี
จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 637 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัเป็นแบบทดสอบโทอิกจ าลอง จ านวน 200 ขอ้ 
โดยแบ่งเป็นข้อสอบวดัระดับความเข้าใจจากการฟัง จ านวน 100 ข้อและข้อสอบวดัระดับความเข้าใจจากการอ่าน                    
จ านวน 100 ขอ้ 

ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 

ตารางที ่1. ผลการศึกษาระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

 
 

จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้า่ 
 1. บัณฑิตร้อยละ 26.22 มีคะแนนสอบอยู่ท่ีช่วงระดับคะแนน105-200หมายความว่าบัณฑิตมีสมรรถนะทาง
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัท่ีสามารถใชท้กัษะการส่ือสารเพ่ือเอาตวัรอดไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น 
 2. บณัฑิตร้อยละ 70.80 มีคะแนนสอบอยู่ท่ีช่วงระดบั คะแนน 205-345 หมายความว่าบัณฑิตมีสมรรถนะทาง
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดงัน้ี 

 2.1 ในดา้นการส่ือสารตวัต่อตวั สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารอยา่งจ ากดั โดยสามารถส่ือสารไดเ้ฉพาะ
การสนทนาแบบต่อหนา้ ในเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้น แต่มีความคุน้เคย 

 2.2 สามารถอ่านไดใ้นระดบัค าหรือวลีสั้นๆ ไม่สามารถอ่านประโยคสมบูรณ์ได ้
 3. บัณฑิตร้อยละ 2.51 มีคะแนนสอบอยู่ท่ีช่วงระดับคะแนน 350-495 หมายความว่าบัณฑิตมีสมรรถนะทาง
ภาษาองักฤษท่ีสามารถส่ือสารตวัต่อตวั สามารถฟังเขา้ใจประโยคค าถามและประโยคบอกเล่าพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานได ้
 4. บัณฑิตร้อยละ 0.47 มีคะแนนสอบอยู่ท่ีช่วงระดับคะแนน 500-695 หมายความว่าบัณฑิตมีสมรรถนะทาง
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดงัน้ี 

 4.1 ในการส่ือสารตัวต่อตัว สามารถฟังเข้าใจประโยคค าถามและประโยคบอกเล่าพ้ืนฐานท่ีใช้ใน
เหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน การติดต่องาน ธรรมเนียมปฏิบติั การเดินทางและดา้นความปลอดภยั  
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 4.2 สามารถอ่านจบัใจความประโยคระดบัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัในเหตุการณ์ปัจจุบนั การ
ท างานและหวัขอ้เฉพาะทางท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน 

จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ระดบัคะแนนภาษาองักฤษของบณัฑิตส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระดบัคะแนน 205-345 
หมายความวา่บณัฑิตมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัพ้ืนฐาน (Elementary proficiency) กล่าวคือบณัฑิตมีทกัษะ
การใชภ้าษาในการส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งจ ากดั โดยสามารถส่ือสารไดใ้นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีไม่ซับซอ้นและมีความคุน้เคย
เท่านั้น  นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัระบุวา่มีบณัฑิตเพียง 3 คน หรือร้อยละ 0.47 ท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัท่ี
สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารทัว่ๆไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน และการติดต่องานได ้จากผลการวิจยัจึงแสดงให้เห็นว่า
มาตรฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตส่วนใหญ่ยงัต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด คือ 500 คะแนน
ผลการวิจยัคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบั กาญจนา ปราบพาล และประกายแกว้ โอภานนท์อมตะ (2546) ท่ีระบุวา่บณัฑิตไทยโดย
เฉล่ียจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาความรู้และทักษะภาษาองักฤษอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้มีความสามารถทันกับบัณฑิตจาก
ประเทศเพื่อนบา้น และทนักบัการเป็นประชาคมโลกท่ีสามารถแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลกบับณัฑิตจากประเทศอ่ืนได้

 
ตารางที่ 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบณัฑิตหลกัสูตร 4 ปีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
 มงคลลา้นนา ล าปาง จ าแนกตามคณะและสาขาวชิา 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลมี
คะแนนเฉล่ียเป็นอนัดบัท่ี1อยูท่ี่ระดบั420.56 รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และสาขาวชิา
การท่องเท่ียวและการโรงแรมโดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 255.63 และ 242.07 ตามล าดบั ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตรบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์มีคะแนนเฉล่ียเป็นอนัดบัท่ี 1โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดบั 250.38 
รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดบั 
245.23 และ 232.50 ตามล าดบั และในคณะวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้ามีค่าคะแนนเฉล่ียเป็นอนัดบัท่ี
1อยูท่ี่ระดบั216.76 รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกลและเทคโนโลยีอุตสาหการโดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีระดบั 
211.86 และ 208.06 ตามล าดบั  โดยภาพรวมจะเห็นไดว้า่ บณัฑิตสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารสากล คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ีระดบัคะแนนท่ี 4 คือ 500 -700 แต่ก็มีบณัฑิตเพียง 3 คนเท่านั้น ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า
บณัฑิตส่วนใหญ่มีระดบัคะแนนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจ าเป็น
เร่งด่วนของมหาวิทยาลยัท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษให้กบันักศึกษา มิฉะนั้นบณัฑิตจากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปางจะไม่สามารถเขา้สู่ประชาคมโลกท่ีสามารถแลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือนร่วมงานไดอ้ยา่ง
อยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

สรุปผลการวจัิย  
 จากการศึกษาระดบัความรู้ภาษาองักฤษโดยใชข้อ้สอบโทอิกจ าลอง ของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ล าปาง สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. บณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.80 มีคะแนนสอบอยูท่ี่ช่วงระดบั
คะแนน 205-345ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถใชภ้าษาในการส่ือสารอยา่งจ ากดั โดยสามารถส่ือสารไดเ้ฉพาะการสนทนาแบบ
ต่อหนา้ ในเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้น แต่มีความคุน้เคย 
               2. บณัฑิตสาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล สงักดัคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉล่ีย
สูงสุดอยูท่ี่ระดบั 420.56 รองลงมาคือบณัฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สังกดัคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉล่ียทีระดับ 255.63   และล าดับท่ี 3 คือบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเท่ียวและโรงแรม สังกัดคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉล่ียท่ีระดับ 242.07 ส่วนบัณฑิตท่ีมีคะแนนสอบเฉล่ียต ่าสุดคือ บัณฑิต
สาขาวชิาการจดัการ สงักดัคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคะแนนสอบเฉล่ียท่ีระดบั 222.5  
 

กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดบัความรู้ภาษาองักฤษของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของบัณฑิต
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง  จ าแนกตามคณะและสาขาวิชาโดยใช้แบบทดสอบโทอิกจ าลองการ
ด าเนินการวิจยัมิอาจส าเร็จลุล่วงไปไดห้ากปราศจากความร่วมมือของคณาจารยใ์นหลกัสูตรภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
สากล และคณาจารยใ์นแผนกภาษาตะวนัตก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าในการคุมสอบ
นักศึกษาจ านวนทั้ งส้ิน 637 คน จนงานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีคณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  นอกจากน้ี
คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ท่ีคณะผูว้ิจัยศึกษาค้นควา้ได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย    
จนกระทัง่งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี   
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  417 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

เอกสารอ้างองิ 
กาญจนา ปราบพาล และประกายดาว โอภานนทอ์มตะ. 2546. การส ารวจความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของบณัฑิตไทย. 
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 ส่ือสังคมออนไลน์กบัการพฒันาภาษาองักฤษด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 
Online Social Media for Developing Self-Directed English Learning of Higher Education Learners 

 
พิมเนตร  เทพปัญญา1* 
Phimnet  Theppanya1* 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวจิยัมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาประเภทส่ือสังคมออนไลน์ท่ีผูเ้รียนเลือกใชพ้ฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง2) 
เพ่ือศึกษาขอบเขตเน้ือหาจากส่ือสังคมออนไลน์ท่ีผูเ้รียนใชพ้ฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง และ 3) เพื่อศึกษากลยทุธ์การ
พฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียน กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 
จ านวน 298 คน โดยใชแ้บบสอบถามส ารวจเก็บขอ้มูลท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสถิติเชิงปริมาณ เพ่ือหาค่าร้อยละ มาตรา
ส่วนประมาณค่าแบบ 3 และ 5 ระดบั ส าหรับประเมินระดบัความพอใจต่อเน้ือหาส่ือสงัคมออนไลน์และระดบัภาษาองักฤษ 
และวเิคราะห์ขอ้มูลแบบเชิงคุณภาพดว้ยการบรรยาย 

ผลการวจิยั  
1) กลุ่มตวัอยา่งนิยมเลือกใชส่ื้อสังคมออนไลน์3 ประเภท ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) นิยมมากท่ีสุด 

ได้แก่ Facebook ร้อยละ 96 ประเภทมัลติมี เดีย (Multimedia) ได้แก่ Youtube ร้อยละ 84.21 และประเภทส่ือท่ี เป็น
แหล่งขอ้มูล (Data / Knowledge) ไดแ้ก่ Google ร้อยละ 55.26 ตามล าดบั  

2) ขอบเขตเน้ือหาของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือก คือ เน้ือหาท่ีสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ มีร้อยละ 76.32 มีค่าเฉล่ียความพอใจ 2.2 อยูร่ะดบัดี เน้ือหาท่ีใชค้  าศพัทแ์ละภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ร้อยละ 56.58 
มีค่าเฉล่ียความพอใจ 2 อยูร่ะดบัปานกลาง และเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ร้อยละ 53.95 มีค่าเฉล่ีย
ความพอใจ 2.2 อยูร่ะดบัดี  

3) กลยุทธ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้พฒันาภาษาองักฤษจากส่ือสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยออ้ม 
(Implicit Learning) แบบวิธีอภิปริชาน (Metacognitive Strategies) คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การเลือก                
การฝึกฝน และการประเมินผลซ่ึงทักษะเหล่าน้ีสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 
 
ค าส าคญั : ส่ือสงัคมออนไลน์, พฒันาภาษาองักฤษ, เรียนรู้ดว้ยตนเอง, ผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา 
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ABSTRACT 
 

The objectives were to 1) study what types of self-directed online social media which learners choose to 
improve their English skills, 2) study the scopes of content appeared on self-directed online social media that learners use 
to improve their English skills, and 3) study learners’ self-directed strategies in English improvement. The sample target 
was 298 students of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang. The data collection was collected by 
surveying with questionnaire. The data was analyzed in term of quantitative and qualitative analysis. The quantitative 
data was calculated as percentage and rating scale 3 and 5 levels for finding the average levels of satisfaction and English 
skills. The qualitative data was described.  

The result was found that 
1. The sample target almost selected the top three types of online social media as a term of the online 

community (most popular); Facebook at 96%, a term of multimedia; Youtube at 84.21%, and a term of data or knowledge 
sources; Google at 55.26%.  

2. The scopes of content appeared on the online social media that the sample target chose to improve English 
were as edutainment and encouraging English learning at 76.32 %, score average 2.2 of the good level. In addition, the 
content related to simple vocabulary and language easy to understand was at 56.58 %, score average 2 of the medium 
level. Lastly, the content relevant with English problems and utilization in daily use was at 53.95 %, score average 2.2 of 
the good levels. 

3. The sample targets’ self-directed learning strategies to improve English through online social media, were 
mostly the implicit learning in term of metacognitive strategies as skills of analytical thinking, planning, choosing, 
practicing, and evaluating, which these skills encourage and foster life skills of the 21st century and autonomous learning.  
 
Keywords : Social media online, English improvement, self-directed learning, learners in higher education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง   ต  าบลพิชัย   
อ  าเภอเมือง    จงัหวดัล าปาง   52000 
1Department of English International Communication, Faculty of Business Administration and Liberal Art, Rajamangala University of 
Technology LannaLampang,Pichai Sub-district, MuangDistrict, LampangProvince52000, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pimnett@gmail.com 
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บทน า 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)                        

มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการ
พฒันาเยาวชน ให้เป็นผูรั้กในการเรียนรู้ รู้วิธีการเรียนรู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงในประชาคมโลก โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้บนพ้ืนฐานทางเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแท้จริงของผูเ้รียน ดงันั้นในยุคของการส่ือสารขา้มพรมแดนดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ 
มากมาย อาทิ ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) อีเมล์ (E-mail) วีดีโอ (VDO clip) หรือ ส่ือประสมเป็นตน้โดยเฉพาะส่ือ
สงัคมออนไลน์ ท่ีมีหลากหลายประเภท อนัมีลกัษณะเฉพาะตวั เช่น ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) ท่ีแสดงถึงความ
เป็นตวัตนบนสังคมออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นร่วมกนัระหวา่งผูใ้ช ้(เช่น Facebook, Instragram, Twitter, My Space)                   
ส่ือสังคมออนไลน์เหล่าน้ี สามารถเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้ชง้านอ่ืนๆ ทั้งท่ีรู้จกัและไม่รู้จกักนัมากข้ึน 
สร้างปฏิสมัพนัธ์กนัในสงัคมเป็นวงกวา้ง มีการกระจายข่าวสารหรือขอ้มูลไปอยา่งรวดเร็ว ฉะนั้น ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีออนไลน์ทางอินเทอร์เนตในรูปแบบต่างๆ จึงไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถใชเ้ป็นแหล่ง เรียนรู้ 
คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ อีกทั้งยงัสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน 
หรือผูท่ี้สนใจได ้

อย่างไรก็ตาม ภาษาท่ีปรากฏในเน้ือหาของส่ือออนไลน์ต่างๆ ท่ีใช้ส่ือสารระหว่างผูใ้ห้สารกับผูรั้บสารนั้ นมี
บทบาทส าคญั และภาษากลางสากลท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย บนหนา้เวบ็ไซต ์หรือส่ือออนไลน์ คือ ภาษาองักฤษ ถึงแมบ้าง
ประเทศจะใชภ้าษาแม่ของประเทศตนเองในหน้าเวบ็ไซด์หลกั แต่ยงัมีภาษาองักฤษให้เลือกใชเ้ช่นกนั ดงันั้น บุคคลใดท่ีมี
ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษดี ยอ่มส่งผลต่อบุคคลนั้นไดเ้ปรียบในการรับขอ้มูลและเลือกใชป้ระโยชน์จากข่าวสาร
ออนไลน์จากทัว่โลก ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลในหลายๆดา้น ไม่วา่จะเป็น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น แม้แต่ในกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic 
Community: AEC) ท่ีประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกของประชาคม ไดก้ าหนดภาษาองักฤษเป็นภาษากลางหลกั (Lingua 
Franca) ส าหรับการส่ือสารระหว่างประเทศสมาชิกในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัเฉียงใตส่้งผลให้บทบาทภาษาอังกฤษมี
ความจ าเป็นในการใชส่ื้อสารมากข้ึน เห็นไดว้า่ภาษาองักฤษมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารไปทัว่โลก 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้นักศึกษาไทยควรตอ้งมีระดบัภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล แต่มี
ผลการวจิยัท่ีไดศึ้กษาถึงผลการสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ (Test of English as a Foreign Language: TOEFL) ของนกัศึกษา
ไทยระดบัปริญญาตรีพบวา่ ระดบัภาษาองักฤษของนักศึกษามีระดบัต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานสากล คือต ่ากวา่ 500 คะแนน 
(กาญจนา ปราบพาล และประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ , 2545) ขณะเดียวกัน Education First (EF) สถาบันสอน
ภาษาองักฤษออนไลน์ชั้นน าจากประเทศองักฤษไดจ้ดัอนัดบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนประเทศต่างๆ 
80 แห่งทัว่โลกประจ าปี 2560ประเทศไทยไดอ้นัดบัท่ี 53ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน รองจากประเทศอ่ืนในทวีป
เอเชียจากขอ้มูลขา้งตน้ เห็นไดว้า่ภาพรวมของความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนในประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบั
ต ่ากวา่เกณฑ ์

จากปัญหาระดบัทกัษะภาษาองักฤษท่ีผูเ้รียนไทยอยูร่ะดบัไม่สูง และเห็นไดว้า่ประโยชน์ของขอ้มูลจากส่ือสังคม
ออนไลน์มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัโดยท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกรับขอ้มูลท่ีตนตอ้งการน ามาเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ
พฒันาไดด้ว้ยตนเองเพ่ือใหผู้เ้รียนนั้นไดเ้ป็นผูเ้รียนตลอดชีวิตภายใตเ้ทคโนโลยท่ีีพฒันาไปอยา่งไม่ส้ินสุด ซ่ึงในการศึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) นั้นเป็นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวัท่ีนอกเหนือจากห้องเรียน 
ดว้ยความอิสระ เป็นตวัของตวัเอง ตามความชอบและความสามารถท่ีตนเองมีศกัยภาพและขวนขวายเรียนรู้พฒันาอยา่งไม่มี
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ขีดจ ากัดด้วยตนเองนั่นคือผูเ้รียนสามารถบอกได้ว่าส่ิงท่ีตนจะเรียนคืออะไร โดยประเมินความต้องการของตนเอง 
(Assessing Needs) ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Setting goals) ก าหนดส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ (Specifying learning content) ด้วย
เทคนิค กลยุทธ์การเรียนรู้ของตนเอง และมีการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อหาความเปล่ียนแปลงจากการเรียนรู้
มากนอ้ยเพียงใด ส่ิงท่ีเป็นตวัก าหนดศกัยภาพการเรียนดว้ยตนเอง คือ ความสามารถและความตั้งใจของบุคคลนั้นคือ ผูเ้รียน
มีทางเลือกเก่ียวกบัทิศทางท่ีตอ้งการ แต่ส่ิงท่ีตอ้งมีควบคู่ไปดว้ยคือ ความรับผิดชอบ และการยอมรับต่อผลท่ีจะตามมาจาก
การกระท าของตนเอง 

จากการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมผูเ้รียนในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ กบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จดัวา่เป็นการเรียนรู้
ทางออ้ม (Implicit Learning)นอกเหนือจากชั้นเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนของแต่ละคนตามความชอบและถนัด (Learning 
Styles) ส าหรับการเลือกใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการเรียนทางออ้มประกอบดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 1) กลยทุธ์อภิปริ
ชาน (Metacognitive Strategies) คือ กลยทุธ์ในการวางแผน เฝ้าติดตามและประเมินผลการเรียนภาษานั้นๆ 2) กลยุทธ์ทาง
อารมณ์ (Affective Strategies)คือ กลยทุธ์ท่ีผูเ้รียนภาษาใชใ้นการควบคุมอารมณ์ ทศันคติเก่ียวกบัภาษานั้นๆ และ3) กลยทุธ์
ทางสังคม (Social Strategies) คือ กลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนภาษาใชใ้นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ต่อผูเ้รียนคนอ่ืนๆท่ีเรียนภาษา
นั้นๆ 

จากการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัเช่ือวา่ การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนยอ่มส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถใช้
วิจารณญาณ(Critical Thinking) ในการเลือกขอ้มูลจากส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆอยา่งชาญฉลาด ในขณะเดียวกนั เสริมการ
พฒันาเยาวชนของประเทศไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Autonomous Learner) ได้อย่างย ัง่ยืน และส่ือสังคม
ออนไลน์ทุกประเภทเสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้จริงอย่างสร้างสรรค์ เป็นทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาว่า การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ส าหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง จะเป็นขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดท้ราบถึงการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาส าหรับพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษจากส่ือสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพื่อทราบถึงส่ือสังคมออนไลน์อะไรบา้งท่ีผูเ้รียน
เลือก ขอบข่ายเน้ือหาท่ีเลือกเรียน และกลวิธีในการเลือกใชป้ระโยชน์จากเน้ือหา ท่ีจะส่งเสริมผูเ้รียนไทยในอนาคตมีทกัษะ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง น าไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนืได ้ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาประเภทส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีผูเ้รียนเลือกใชพ้ฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 
2. เพ่ือศึกษาขอบเขตเน้ือหาจากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีผูเ้รียนใชพ้ฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 
3.เพื่อศึกษากลยทุธ์การพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

สมมตฐิานของการวจิยั 
นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ้ืนท่ีล าปาง มีการเลือกใชเ้น้ือหาจากส่ือสังคมออนไลน์ใน

รูปแบบต่างๆ ตามความชอบ หรือถนดัของตนเอง ในการพฒันาเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง อนัจะสนบัสนุนใหน้กัศึกษา
มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีความรู้เท่าทนัต่อกระแสโลก 
กรอบแนวคดิการวจิยั  

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเน้ือหาของการวิจยัเร่ือง ส่ือสังคมออนไลน์กบัการพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนใน
ระดบัอุดมศึกษาดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ท่ีเรียนในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,170 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรชั้นสูงและปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกหลกัสูตร 
จ านวน 298 คน โดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) หาจ านวนนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการทั้งหมด 

n =     N 
 1 + Ne2 

  n คือ จ านวนหรือขนาดตวัอยา่ง 
  N คือ จ านวนหรือขนาดของประชากรทั้งหมด  
  e  คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(ใชค้่า 0.05) 

หลงัจากนั้น ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชก้ารสุ่มตามระดบัชั้นต่างไม่เป็น
สดัส่วนตามจ านวนของประชากรในแต่ละคณะ ท่ีไดจ้ าแนกเป็น 3 คณะในพ้ืนท่ีล าปาง ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูก้  าหนดสัดส่วนของ
กลุ่มตวัอย่างในแต่ละคณะและชั้นปีเองโดยคละจ านวนตามความเหมาะสมในบริบทของพ้ืนท่ี ดังขอ้มูลท่ีปรากฏใน                 
ตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

คณะ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
ปวส. ป.ตรี 

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 168 202 67.79 
วศิวกรรมศาสตร์ 21 20 41 13.76 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 21 34 55 18.46 
รวม 76 222 298  100 

 
 

 

ตวัแปรอสิระ 
ส่ือสงัคมออนไลน์ 

ตวัแปรตาม 
การพฒันาภาษาองักฤษ
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

 

เน้ือหาจากส่ือสงัคม
ออนไลน์ 

กลยทุธ์และผลการ
พฒันาภาษาองักฤษ 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนเพ่ือศึกษาการ

ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปางซ่ึง
ประกอบดว้ยค าถามในรูปแบบปลายปิดและปลายเปิดแบ่งออกเป็น3ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล มีลกัษณะเป็นแบบตรวจค าตอบ (Checklist) 
ส่วนท่ี 2 ทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแบบของ

ลิเคิร์ท (Likert) โดยผูว้จิยัก าหนดค่าน ้ าหนกัของคะแนนเป็น 3 และ 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 3 ส่ือสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-

endedQuestions) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 
คุณภาพของแบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและมีค่าความสอดคลอ้งIOC อยูร่ะหวา่งขอ้ค าถามท่ี

มีคา่ IOC ระหวา่ง 0.66–1.00 
3.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.1 ผูว้ิจยัไดข้อความอนุเคราะห์ร่วมมือจากอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษของแต่ละกลุ่มนักศึกษาตวัอยา่ง ส าหรับ
เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม 

3.2 ผูว้จิยัอธิบายช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและรูปแบบของค าถามในแบบสอบถาม 
3.3 เม่ือได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม                  

น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปจดัท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการทางสถิติ 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 
4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ  
4.2 ทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อย

ละ มาตราส่วนประมาณค่าแบบ 3 และ 5 ระดบัส าหรับประเมินระดบัความพอใจเน้ือหาจากส่ือสังคมออนไลน์และระดบั
ทกัษะภาษาองักฤษและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลส่ือสงัคมออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ย
ตนเอง รวมถึงขอ้เสนอแนะโดยใชก้ารบรรยาย (Descriptive)  

 

ผลการวจัิย  
จากการศึกษาเร่ืองส่ือสังคมออนไลน์กบัการพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาสรุป

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย3 คณะคือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 298 คนจ าแนกเป็นร้อยละตามคณะวิชา
ตามล าดบัคือ 67.79 18.46 และ 13.76 โดยแบ่งระดบัการศึกษา2 ระดบั คือ ประกาศนียบตัรชั้นสูง และปริญญาตรี ร้อยละ 
25.50 และ 74.50จ านวนกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น เพศหญิงร้อยละ 61.07 และเพศชายร้อยละ38.93 มีอายรุะหวา่ง 15 – 20 ปี 
ร้อยละ 51.68 และระหวา่ง 21– 25 ปี ร้อยละ 48.32 ตามล าดบั ดงัขอ้มูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
  ร้อยละ 

คณะ 

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 67.79 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 18.46 

วศิวกรรมศาสตร์ 13.76 

ระดบัการศึกษา 
ปวส. 25.50 

ป  .ตรี  74.50 

เพศ 
หญิง 61.07 

ชาย 38.93 

อาย ุ
ระหวา่ง 15 – 20 ปี  51.68 

ระหวา่ง 21– 25 ปี  48.32 

 
ส าหรับความสนใจในกิจกรรมภาษาองักฤษของนักศึกษา เรียงตามล าดบั ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 ฟังเพลงภาษาองักฤษ       

ร้อยละ 84.21 ล าดบัท่ี 2หนงั/ละครภาษาองักฤษ ร้อยละ 75 ล าดบัท่ี 3 ดู MV/เน้ือเพลงภาษาองักฤษ ร้อยละ 72.37 ล าดบัท่ี 4
เล่นเกมออนไลน์ร้อยละ 63.16 และล าดับท่ี 5ดูเกมโชวต์่างประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษ ร้อยละ 46.05ดังขอ้มูลท่ีปรากฏ            
ในตารางท่ี 3 
ตารางที ่3ล าดบัความสนใจในกิจกรรมภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

ความสนใจในกิจกรรมภาษาองักฤษของนกัศึกษา ร้อยละ 

1.ฟังเพลงภาษาองักฤษ 84.21 

2.หนงั /ละครภาษาองักฤษ  75.00 

3. ดู MV/เน้ือเพลงภาษาองักฤษ 72.37 

4. เล่นเกมออนไลน์ 63.16 

5. ดูเกมโชวต์่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ 46.05 
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2. ทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา จากการประเมินปัญหาทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษาดว้ยตนเองก่อนเรียน
ด้วยส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านทักษะการฟังมากท่ีสุด โดยมีระดับเฉล่ีย 3.22อยู่ระดับปานกลาง
รองลงมาคือ ปัญหาดา้นค าศพัท/์วลี และดา้นการเขียน โดยมีระดบัเฉล่ีย 2.99 และ 3.04อยูร่ะดบัปานกลางตามล าดบั   

ส าหรับการประเมินระดบัทกัษะภาษาองักฤษหลงัการเรียนดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาดว้ยตนเองพบวา่ 
นกัศึกษาประเมินทกัษะภาษาของตนเองส่วนใหญ่คงอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีระดบัทกัษะการฟัง เพ่ิมข้ึนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.30 
ระดบัความรู้ค าศพัท/์วลี ลดลงเฉล่ียอยูท่ี่ 2.91 และระดบัทกัษะการเขียน คงเฉล่ียอยูท่ี่ 3.04ดงัขอ้มูลท่ีปรากฏในตารางท่ี4 
ตารางที ่4 การประเมินผลทกัษะภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนดว้ยส่ือสงัคมออนไลนข์องนกัศึกษา 

 

การประเมินระดบัทกัษะภาษาองักฤษ 

การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน ความรู้
ค าศพัท ์ / วลี  

การส่ือสารกบั
ชาวต่างชาติ 

ค่าเฉล่ียก่อนเรียน 3.22 3.05 3.03 3.04 2.99 3.11 

ค่าเฉล่ียหลงัเรียน 3.30 3.17 3.32 3.04 2.91 2.89 

 
3. ส่ือสงัคมออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
จากขอ้มูล พบว่าส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนักศึกษารู้จกัมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือ Facebookร้อยละ 94.74 รองลงมาคือ 

Lineและ Youtubeร้อยละ 90.79 และ 89.47 ตามล าดับ และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนักศึกษานิยมเลือกใช้กันมากท่ีสุดคือ 
Facebookร้อยละ 96.05 รองลงมาคือ Youtubeร้อยละ 84.21 และ Googleร้อยละ 55.26 ตามล าดบั  

ความถ่ีการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ใชทุ้กวนั ร้อยละ 93.42 ระยะเวลาใชต้่อเน่ืองส่วนใหญ่มากกวา่ 3 ชัว่โมง 
ร้อยละ 46.05 ช่วงเวลาท่ีใช ้ส่วนใหญ่เป็นช่วงเยน็ค ่า ร้อยละ 78.95 

นอกจากน้ี พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเลือกใชเ้น้ือหาจากส่ือสังคมออนไลน์สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาองักฤษในด้านเพ่ิมทักษะการฟังร้อยละ 100มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.62ระดับดี เพ่ิมทักษะการพูด ร้อยละ 94.7มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.28ระดบัปานกลางและเพ่ิมทกัษะการอ่านและเพ่ิมพูนค าศพัท์/วลี ร้อยละ90.8มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ 3.33และ3.22 ระดบัปานกลางตามล าดบั ดงัขอ้มูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาส่ือสงัคมออนไลน์กบัการพฒันาภาษาองักฤษ 
ความพึงพอใจต่อเน้ือหาส่ือสงัคมออนไลน์ 

กบัการพฒันาภาษาองักฤษ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 

เพ่ิมทกัษะฟัง 100 3.62 มาก 

เพ่ิมทกัษะพดู 94.7 3.28 ปานกลาง 

เพ่ิมทกัษะอ่าน 90.8 3.33 ปานกลาง 

เพ่ิมพนูค าศพัท ์ / วลี  90.8 3.22 ปานกลาง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  426 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

เพ่ิมทกัษะเขียน 60.5 2.91 ปานกลาง 

ฝึกการออกเสียงของศพัท ์ 36.8 3.39 ปานกลาง 

การประยกุตใ์ชไ้วยากรณ์ 9.2 3.43 มาก 

เขา้ใจการส่ือสารและวฒันธรรม 5.3 3.50 มาก 

 ส าหรับเหตุผลในการเลือกเรียนภาษาองักฤษดว้ยส่ือสงัคมออนไลน์นกัศึกษาคิดเห็นวา่ โดยภาพรวมเน้ือหาในส่ือ
สังคมออนไลน์ต่างๆ มีความน่าสนใจโดยมีเหตุผล 3 ล าดบัแรกคือ 1) มีเน้ือหาน าเสนอไดส้นุกสนาน เพลิดเพลิน ทา้ทาย
ความสามารถ ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ 2)ใช้ค  าศพัท์และภาษาท่ีเขา้ใจง่าย และ3) เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกับปัญหาของ
ตนเอง น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ดงัขอ้มูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 6 
ตารางที ่6 เหตุผลในการเลือกเรียนดว้ยส่ือสงัคมออนไลน์ 

เหตผุล ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 

เน้ือหาน าเสนอไดส้นุกสนาน เพลิดเพลิน 76.32 2.21 ดี 

ใชค้  าศพัทแ์ละภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 56.58 2.00 ดี 

เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัปัญหาของตนเอง 53.95 2.22 ปานกลาง 

มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัสามารถเช่ือมโยงส่ือต่างๆ 44.74 1.82 ปานกลาง 

มีภาพ แผนภูมิท่ีสวยงาม 26.32 1.75 ปานกลาง 

มีการใชเ้สียงส่ือสารชดัเจน 22.37 1.65 ปานกลาง 

มีแบบทดสอบกิจกรรมใหป้ฏิบติั 13.16 1.90 ปานกลาง 

ผูเ้รียนสามารถทราบผลการเรียนรู้ไดทุ้กขั้นตอน 3.95 1.00 ควรปรับปรุง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  427 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

4. แนวทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากส่ือสังคมออนไลน์ 
จากผลการส ารวจ พบวา่ ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง นกัศึกษาโดยส่วนใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ท่ีมีขั้นตอนคลา้ยกนั ดงัน้ีคือขั้นตอนแรก นักศึกษาท าการประเมินทกัษะภาษาองักฤษของตนเองก่อนเรียนดว้ยส่ือ
สงัคมออนไลน์ ล าดบัท่ีสอง นกัศึกษาตั้งเป้าหมายหรือวตัถุประสงคจ์ากทกัษะภาษาองักฤษท่ีตอ้งการพฒันา ล าดบัต่อมา ท า
การคน้หาส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีตนเองสนใจและช่ืนชอบ แลว้เลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการเรียนหรือพฒันาทกัษะ
ของตนเองให้ดีข้ึน ท าการศึกษาเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษท่ีตอ้งการดว้ยตนเอง  หลงัเรียนเสร็จมีการฝึกปฏิบติัตามความ
สะดวกหรือเวลาท่ีจดัสรรไวห้ากมีปัญหาในการเรียนรู้ หาขอ้มูลจากส่ืออ่ืนๆ เป็นเคร่ืองมือช่วยต่อไปและสุดทา้ยนกัศึกษา
ท าการประเมินทกัษะภาษาองักฤษหลงัเรียนจากส่ือสงัคมออนไลน์ 

 นอกจากน้ี นักศึกษาได้เพ่ิมเติมส่วนของข้อคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาหรือคลังความรู้ท่ีได้เรียนรู้จากส่ือสังคม
ออนไลน์ ดังน้ี เน้ือหาในส่ือสังคมออนไลน์มีส่วนส่งเสริมในการเรียนรู้ สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นกัศึกษาใหเ้พ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 61.84รวมถึงประโยชน์อ่ืนๆนอกเหนือจากการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ ถึงร้อยละ 90.79 อาทิ 
หาขอ้มูลอ่ืนๆ ใชติ้ดต่อส่ือสาร คน้ควา้เรียนวชิาอ่ืนๆ เป็นตน้และนกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ย
ตนเองจากส่ือสงัคมออนไลน์ต่อไป ร้อยละ 76.32 แต่นกัศึกษาบางส่วนยงัไม่แน่ใจกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองจาก
ส่ือสงัคมออนไลน์ต่อไป ร้อยละ 22.37 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 1.  ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนักศึกษาเลือกน ามาเรียนด้วยตนเองเพื่อพฒันาทักษะภาษาอังกฤษของตน

สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเลือกใชป้ระโยชน์จากส่ือโดยมีขั้นตอนการเลือกใชป้ระโยชน์จากส่ือท่ีDuncan (2002) เสนอไวคื้อ 
การ เปิ ด รับ ส่ื อ  (Exposure) ความ รู้ค วาม เข้ าใจ ใน เน้ื อห า (Knowledge) การยอม รับ  (Acceptance) ความพึ งใจ 
(Preference)ความเช่ือมัน่ (Conviction) และการจดจ า(Retention)จากขั้นตอนการเลือกใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ 
น าไปสู่การน าไปปฏิบติัใช ้นัน่คือ นกัศึกษาไดน้ าประโยชน์หรือความรู้ภาษาองักฤษท่ีไดเ้รียนจากส่ือสงัคมออนไลน์ท าการ
ฝึกปฏิบัติเพ่ือพฒันาทักษะภาษาองักฤษดังท่ีตนเองตอ้งการให้ดีมากข้ึน เห็นได้จากผลการวิจัยท่ีนักศึกษา เปิดรับและ
เลือกใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทแหล่งขอ้มูล (Data / Knowledge) นั่นคือ Google เป็นเวบไซด์ท่ีรวบรวมแหล่งขอ้มูล
ความรู้อนัมหาศาล ในเร่ืองต่างๆ ทัว่โลกไวเ้หมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเขา้ไปคน้หาขอ้มูลต่างๆ และ
เลือกใชป้ระโยชน์ตามท่ีตอ้งการ นัน่คือ นกัศึกษาใชG้oogle เป็นช่องทางคน้หาแหล่งขอ้มูลออนไลน์ในการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษท่ีตนเองตอ้งการ เม่ือพบแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการ จึงท าการเลือกใชป้ระโยชน์จากแหล่งของส่ือออนไลน์ตาม
ความเหมาะสมกบัการพฒันาภาษาองักฤษท่ีตนชอบ และท าการศึกษา ฝึกฝนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 

 นอกจากน้ี ยงัสอดรับกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม หรือ ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Learning Theory) ท่ีเน้น
หลักการเรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกตการกระท าของผูอ่ื้นแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้ นเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีนักศึกษาสามารถฝึก หรือเลียนแบบการส่ือสารภาษาองักฤษได้จากกลุ่มเพ่ือนต่างชาติท่ีใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารเสมือนเป็นเจา้ของภาษา หรือจากส่ือท่ีเช่ือมโยงภาพและเสียง ท่ีเป็นวีดีโอน าเสนอ หนงั เพลง หรือการ
สอนภาษา ดงันั้น นกัศึกษาสามารถน าการเรียนรู้จากตวัแบบในสังคมท่ีเกิดข้ึนทางออ้มในระหวา่งการเรียนดว้ยส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยการฝึกฝนพฒันาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยัคือ  ประเภทของส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีนักศึกษานิยมเลือกมากท่ีสุดเป็นแบบชุมชนออนไลน์ (Community) ในการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ คือ
Facebook ท่ีมีการใชง้านเพ่ือส่ือสารในเครือข่ายสมาชิก หรือเพ่ือน โดยเฉพาะเพ่ือนท่ีเป็นชาวต่างชาติ หรือกลุ่มเรียนรู้ภาษา 
สามารถตอบโตไ้ดฉ้บัพลนักบัสมาชิกในกลุ่ม โดยให้ความเห็นวา่ ขอ้มูลท่ีน าเสนอเก่ียวกบัภาษาองักฤษ มีการอพัเดทขอ้มูล
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ใหม่ๆ ให้สมาชิกนักศึกษาท่ีเป็นเพ่ือนกบักลุ่มนั้นๆ ไดศึ้กษา หรือแลกเปล่ียนความรู้เสมอ ท่ีนิยมรองลงมา เป็นส่ือสังคม
ออนไลน์ ประเภทมลัติมีเดีย (Multimedia) คือ Youtube เป็นส่ือประสมระหวา่งเน้ือหากบัความบนัเทิง มีทั้งภาพเคล่ือนไหว 
และเสียง เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างสนุก ไม่เบ่ือ นักศึกษาให้เหตุผลว่า เน้ือหาน าเสนอสนุก ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ดว้ย
เทคโนโลยีท่ีเช่ือมโยงภาพและเสียง โดยนักศึกษาสามารถเลือกส่ือเรียนเป็นแบบตน้ฉบับภาษาองักฤษไดเ้ลย ทั้งดูหนัง              
ฟังเพลง หรือแมก้ระทัง่ การเรียนรู้ภาษาจากเจา้ของภาษาเอง  

 2. ขอบเขตเน้ือหาจากส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนกัศึกษาใชเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง สอดรับกบัแนวคิดการเปิดรับส่ือและการ
เลือกส่ือท่ีใชพ้ฤติกรรมการเลือกสรรหรือการกลัน่กรองเน้ือหาจากส่ือให้เหมาะกบัวตัถุประสงค ์และความตอ้งการของ
นกัศึกษาแต่ละบุคคลดงัท่ี วไิลพรจิตตจุ์ฬานนท(์2543)ไดศึ้กษาเร่ือง การเปิดรับทศันคติการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ
จากเวบ็ไซต์การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย ได้สรุปไวว้่าส่วนใหญ่
คนเรามีแนวโนม้ในการเลือกรับสารท่ีมีต่อเน้ือหาสอดคลอ้งกบัทศันคติและความสนใจท่ีตนมีอยูแ่ละจะเกิดความพึงพอใจ
ต่อส่ิงท่ีเลือก เช่นเดียวกบัท่ีนักศึกษากลุ่มตวัอย่างเลือกใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆตามความสนใจและท าการ
เลือกสรรเน้ือหาท่ีตนเองชอบจากส่ือสังคมออนไลน์เพื่อน ามาใชใ้นการเรียนรู้พฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีตนเองมีปัญหา 
สอดรับกบัความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองหลงัจากนั้นจึงน าส่ิงท่ีไดเ้รียนมาใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 

 จากขอ้มูลวิจยัท่ีท าการศึกษา เห็นไดว้่า นักศึกษาส่วนใหญ่มกัเลือกเรียนภาษาองักฤษจากเน้ือหาท่ีน าเสนอได้
สนุกสนาน ทา้ทายความสามารถ ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ ส่ือสารดว้ยค าศพัท์และภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและมีเน้ือหาสาระท่ี
สอดคลอ้งกบัปัญหาของตนเอง น าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้การเลือกเรียนจากเน้ือหาของส่ือสังคมออนไลน์
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างมีรูปแบบการเรียนรู้ตามความถนัดของตนเอง จึงท าการเลือกสรรเน้ือหาท่ีตนเอง
สนใจและพอใจในการเรียนกบัส่ือสังคมออนไลน์ท่ีตนเลือก และสามารถใชป้ระโยชน์เพ่ือพฒันาศกัยภาพทกัษะท่ีตนเอง
ต้องการให้ดีมากข้ึน เช่น นักศึกษาต้องการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยเลือกดูหนังท่ีพากย์เสียงเจ้าของ
ภาษาตน้ฉบบั เพราะชอบการมองเห็น และไดย้ินไปพร้อมๆ กนั หรืออาจชอบการไดย้ินอยา่งเดียว จึงเลือกฟังเพลงอยา่ง
เดียวในการพฒันาทกัษะการไดย้ินภาษาองักฤษ นักศึกษาบางคนถนัดปฏิบติั ท าการเลือกการสนทนาในห้องสนทนากบั
เพ่ือนชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจา้ของหรือใช้ภาษาอังกฤษ ในกลุ่มชุมชนออนไลน์เพ่ือพฒันาทักษะการพูดส่ือสาร เช่น 
Facetime, Skype เป็นตน้ เป็นการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน(Learning Styles) โดยสามารถแยกตามความ
ถนดัและความชอบของผูเ้รียนโดยมีการเรียนรู้ 4 แบบคือเรียนรู้จากการมอง (Visual) เรียนรู้จากการฟัง (Aural) เรียนรู้จาก
การอ่านเขียน(Read/Write) และเรียนรู้จากการปฏิบติั (Kinesthetic) 

 3. กลยทุธ์การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนักศึกษาจากส่ือสังคมออนไลน์นั้น พบวา่ 
นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากส่ือสังคมออนไลน์ดว้ยตนเอง มีรูปแบบดงัน้ีคือ นักศึกษาประเมินทักษะ
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ มีการเลือกการเรียนรู้จากส่ือสงัคมออนไลน์ตามความสนใจ
ของตนเองและท าการฝึกปฏิบัติทักษะท่ีต้องการพฒันาด้วยตนเองจากส่ือสังคมออนไลน์ จากกระบวนการเรียนขอ ง
นกัศึกษาลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษาใชท้กัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ตั้งแต่
การประเมินทกัษะของตนเอง และน ามาสู่การเลือกส่ือตามความตอ้งการและตามรูปแบบการเรียนรู้ตามท่ีตนเองชอบหรือ
ถนดั ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ดงัเช่น Kommer (อา้งใน ศุภโชค คิดเหมาะ : online) กล่าวไวว้า่ ส่ือโซเชียล เป็น
ส่ือท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ น้ีเป็น
ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากตอ้งใช้การคิดในการวางแผน การเลือกใช้ประโยชน์ การ
ประเมินผล การแกไ้ขปัญหา ส าหรับการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  

 ดงันั้น การเรียนรู้จากส่ือสังคมออนไลน์เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองนอกห้องเรียน เขา้ข่ายลกัษณะการเรียนแบบ
ออ้ม (Implicit Learning) เป็นการเรียนตามประสบการณ์ท่ีพบเจอจากส่ือสงัคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ ซ่ึงนกัศึกษาไดมี้การ
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ใชว้ิจารณญาณ(Critical Thinking) ในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งแต่การประเมินตนเอง ก าหนดเป้าหมาย การเลือก
ส่ือสังคมออนไลน์ในการเรียน การฝึกปฏิบัติ และการแก้ปัญหา ตามทฤษฎีอภิปัญญาหรืออภิปริชาน (Metacognitive 
Theory)ถือเป็นหลกัการความรู้ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนเองโดยท่ีผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคนิควธีิในการ
จดัการการเรียนรู้ตรวจสอบความรู้ท่ีไดรั้บและประเมินการเรียนรู้ให้สอดรับกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ปัญญาอนัเกิดจากความรู้คือการรู้จกัตวัของผูเ้รียนการน าความรู้มาปฏิบติัและโอกาสท่ีจะน าความรู้ไปใชต้่อจากหลกัการน้ี 
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเลือกเน้ือหาต่างๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีท าประเมินปัญหา
ภาษาองักฤษของตนเอง และท าการเลือกเทคนิควิธีการเรียนของตนเองในการเรียนดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ น า
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาลองฝึกปฏิบัติ และน าไปใช้ สามารถประเมินทักษะของตนเองหลงัเรียน แสดงให้เห็นว่านักศึกษามี
กระบวนการเรียนแบบอภิปัญญาตรงจุดน้ี เป็นทกัษะหน่ึงท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเป็นผูท่ี้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง (Autonomous Learner) ต่อไปในอนาคตสอดคลอ้งกับทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 และสนับสนุนให้เป็น
ผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 

 4. จากการประเมินระดบัทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษาเองหลงัเรียนดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ นกัศึกษาให้
ระดับทักษะภาษาองักฤษของตน ยงัคงอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่จากการประเมินน้ี วิเคราะห์สาเหตุได้ว่า 
ภาษาองักฤษเป็นทกัษะท่ีตอ้งมีการใชส่ื้อสารจริงทุกๆ วนั เพื่อฝึกการใชภ้าษา และน าไปใชไ้ดด้ว้ยตนเอง เม่ือมีการใชผ้ิด
ซ ้ าๆ ผูใ้ช้ภาษาย่อมเรียนรู้ขอ้ผิดพลาด และสามารถแก้จุดท่ีผิดพลาดได้ทันที ท าให้เกิดการเรียนรู้ทางออ้ม จดจ า และ 
ปรับแกก้ารใชภ้าษาให้ถูกตอ้งไดดี้ข้ึน แต่ในสภาพแวดลอ้มจริง ชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษา มีโอกาสท่ีจะใชภ้าษาองักฤษ
ส่ือสารในสถานการณ์จริงนอ้ย นอกจากน้ี การเลือกเรียนตามความชอบ เน้ือหาท่ีเลือก นกัศึกษามกัเนน้ความบนัเทิงมากกวา่
วิชาการ ท าให้มีการเรียนรู้ท่ีไม่ตั้งใจอยา่งเต็มประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรพิไล เติมสินสวสัด์ิ(2555) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในดา้นการใชส้ารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ตเพ่ือพฒันาภาษาองักฤษ สรุปผลวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรมในดา้นการใชส้ารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือพฒันา
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น และกลุ่มนกัศึกษานิยมกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมบนัเทิง โดยเฉพาะการดูหนงัฟังเพลง ท่ี
ง่ายกวา่การฝึกอ่านและเขียนภาษาองักฤษ ดงันั้น สองประเด็นน้ี อาจเป็นสาเหตุประการส าคญั ท าใหท้กัษะภาษาองักฤษของ
นกัศึกษามีความกา้วหนา้ในการพฒันาท่ีชา้ นกัศึกษาอาจตอ้งใชเ้วลานานในการเรียนรู้เน้ือหาวชิาการดว้ยตนเอง และไม่มี
โอกาสน าทกัษะท่ีไดเ้รียนมาฝึกใชอ้ยา่งจริงจงัในชีวติประจ าวนั ดงันั้น ในกรณีการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือสังคมออนไลน์
ท่ีหลากหลายประเภท นักศึกษาตอ้งมีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ในส่วนทกัษะท่ีตนเองตอ้งการอย่างแทจ้ริง ถามผูรู้้เม่ือมีขอ้
สงสัย และตอ้งน าส่ิงท่ีเรียน มาฝึกใชส่ื้อสารอยา่งจริงจงัให้บ่อยมากข้ึน กระบวนการเรียนท่ีวางแผนท่ีดีจะท าให้นักศึกษา
เรียนรู้พร้อมกบัฝึกปฏิบติัอยา่งจริงจงั ยอ่มส่งผลใหน้กัศึกษามีการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยตนเองดีข้ึนแน่นอน  

 

สรุปผลการวจัิย  
 จากผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 1.ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนักศึกษาเลือกใชก้นัมากคือส่ือสังคมออนไลน์ประเภทชุมชนออนไลน์ประเภท
มลัติมีเดียและประเภทแหล่งขอ้มูลเช่นFacebook, Youtube, Google ตามล าดบั 
 2.ขอบเขตของเน้ือหาท่ีปรากฏในส่ือสังคมออนไลน์เป็นเหตุผลส าคัญต่อนักศึกษาในการเลือกใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ในการเรียนพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยตนเองไดแ้ก่ 1) เน้ือหามีความสนุกสนานทา้ทายความสามารถส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ 2) มีการใช้ค  าศัพท์และภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและมีสาระท่ีสอดคลอ้งกับปัญหาของตนเองและ 3) น าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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 3.นักศึกษาใช้กลยุทธ์การเรียนแบบอภิปัญญาหรืออภิปริชานโดยมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง
ตั้งเป้าหมาย เลือกเน้ือหาท่ีตรงกบัเป้าหมายอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาภาษาองักฤษของตนเองเสมือนเป็นการ
เรียนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีการฝึกปฏิบติัหลงัเรียนและมีการประเมินหลงัเรียนเช่นกันโดยท่ีรูปแบบการเรียนของ
นกัศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกนัตามรูปแบบหรือความถนดัของนกัศึกษาเองบางคนอาจชอบการเรียนรู้จากการมองบาง
คนอาจชอบเรียนรู้จากการฟังบางคนอาจเรียนรู้จากการอ่านเขียนบางคนอาจชอบเรียนรู้จากการปฏิบติัหรือบางคนอาจชอบ
เรียนรู้แบบผสมผสานกนั 

 4.จากกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาแสดงให้
เห็นถึงการมีคุณสมบติัเป็นผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเองในอนาคตท่ีสามารถศึกษาคน้ควา้การเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดต้ลอดชีวิตรวมถึง
ทกัษะการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 ไม่วา่ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะใน
การแกปั้ญหาทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศและรู้เท่าทนัส่ือทกัษะ
ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและทกัษะการเรียนรู้เป็นตน้ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเป็นทกัษะท่ีจ าเป็น
ของนกัศึกษาในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและพร้อมเขา้สู่สงัคมแห่งการเรียนตลอดชีวติในอนาคตต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการพฒันาทักษะภาษาองักฤษจากส่ือสังคมออนไลน์ด้วยตวัเอง สอดคลอ้งกบัยุคสมยัท่ีมีเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีกา้วหนา้ นกัศึกษาสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมในดา้นท่ีตนเองสนใจ จากความรู้นอกห้องเรียนท่ีคน้หาไดจ้ากส่ือสังคม
ออนไลน์ และในอนาคต หากนักศึกษามีทกัษะภาษาองักฤษท่ีพฒันาดีมาก ส่งผลให้นกัศึกษามีความสามารถในการศึกษา
คน้ควา้เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมไดต้ลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยีขั้นสูง ท่ีเน้ือหาวิชาใหม่ๆ อาจไม่มีตาม
สถานท่ีเรียนในประเทศของตนเองได ้ยกตวัอยา่งเช่น หลกัสูตรออนไลน์ท่ีก าลงันิยมเปิดสอนในปัจจุบนัของมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศดงัๆอาทิเช่น หลกัสูตรFree Online Course on Innovation ManagementของมหาวทิยาลยัErasmusหลกัสูตร Free 
Online Course on Energy, the Environment and our FutureของมหาวทิยาลยัPennsylvaniaหลกัสูตรFree Onlineเหล่าน้ีเป็น
หลกัสูตรปรับใหม่ ทนัสมยัต่อสถานการณ์ ผูเ้รียนทัว่โลกท่ีสนใจสามารถสมคัรเรียนไดโ้ดยผา่นระบบอินเทอร์เนต   

 2. ในการศึกษาการเรียนรู้จากส่ือสังคมออนไลน์คร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ดว้ยส่ือสงัคมออนไลน์กบัการเรียนในหอ้งเรียนปกติ เพ่ือดูผลการพฒันาวา่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่  

 3. หากการเรียนดว้ยตนเองจากส่ือออนไลน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการจดัท าโครงการน าร่องแนว
ทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือสงัคมออนไลน์ และขยายเผยแพร่ แก่กลุ่มผูท่ี้สนใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจ ตอ้งการ
พฒันาทกัษะของเจา้หนา้ท่ีดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีส าเร็จไดด้้วยการสนับสนุนทุนวิจยัจากสถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา           

ปี 2559 ผูว้จิยัขอขอบคุณในการสนบัสนุนคร้ังน้ี 
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การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองและเกม 
A Study of Simulation and Games to Manage Learning and Teaching 

  
พิศมยั  หาญมงคลพิพฒัน์1*   

Pitsamai  Hanmongkolpipat1* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้กมจ าลอง
สถานการณ์ “วารีพินาศ” กลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน             
ปีการศึกษา 2560 หมู่เรียน 704 จ านวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมจ าลอง
สถานการณ์ “วารีพินาศ” ในหัวขอ้ “เอกลกัษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วนัท่ี 1 กันยายน 2560                  
และ เก็บรวบรวมข้อ มูลความคิด เห็นของนิ สิตต่อการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน  ผ่ านระบบ  LMS ของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้อร์ดเกมเป็นส่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
ในระดบัมากท่ีสุด โดยนิสิตมีความเห็นวา่ บอร์ดเกมมีรูปแบบท่ีน่าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิสิตเกิดการเรียนรู้อยา่ง
สนุกสนาน ไม่รู้สึกเบ่ือในการเรียนรู้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมใหนิ้สิตมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในหอ้งเรียน ช่วยฝึกนิสิต
ในเร่ืองการท างานเป็นทีม ผูน้ าและผูต้าม บอร์ดเกมสอดคลอ้งกับหัวขอ้อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
กิจกรรมน้ีช่วยลดวธีิการสอนแบบบรรยายได ้
 
ค าส าคญั : นิสิตปริญญาตรี, การเรียนการสอน, สถานการณ์จ าลองและเกม 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study the opinions of the students on teaching and learning by using the simulation game 
“ VareePinart”. The sample group was Group 704 the information technology graduate students who were enrolled in the 
course “ Knowledge of Land” in the academic year 2017. There were 50 students. The data was collected through the use 
of the simulation game “VareePinart”. Under the title “Uniqueness and Identity of Kasetsart University”, on September             
1, 2017 and the data was collected through Learning Management System (LMS).  

The results of the study showed that students were satisfied at the highest level with the teaching and learning 
by using the game board as a learning aid. The students thought that the game board had interesting themes, colorful 
tools, the learning was fun and in addition they did not feel bored while studying. The game board encouraged students to 
interact with classmates, students practiced working in teams both as leaders and followers. The board game 
corresponded to the topic of Uniqueness of Kasetsart University. This activity enhanced the teaching method of the 
lecture. 
 
Keywords : Undergraduate Students, Teaching, Simulation and Games 
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บทน า 

การสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ให้มีคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด คือ มีจิตส านึกดา้นคุณธรรมท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต มีหลกัคิด ทกัษะทางวิชาการและวชิาชีพ มีความรู้รอบและ
เท่าทนัความเป็นไปในกระแสโลก และรู้จกัสามคัคี ไดด้ าเนินการผ่านการจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     
โดยมุ่งเนน้การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมถึงการบูรณาการสาขาวชิาเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงของสาขาวิชา
ต่างๆ แสดงถึงเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในการมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผน่ดิน เพ่ือความกินดีอยูดี่ของคนในชาติ และน าไปสู่
การพฒันาบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ ส านึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ และ
สามคัคี(ส านกัทะเบียนและประมวลผล, 2559) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จึงประกาศให้นิสิตชั้นปีท่ี 
1 ทุกคนทุกหลกัสูตรท่ีปรับปรุงหรือหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป เรียนวชิาศาสตร์แห่งแผน่ดิน  

วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เป็นรายวิชาใหม่ จ านวน 2 หน่วยกิต หมวดศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์              
อยูใ่นกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) วตัถุประสงคข์องรายวิชาน้ี คือ เพ่ือสร้าง
ความภาคภูมิใจและมีจิตส านึกท่ีดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผน่ดินของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีมีบทบาทต่อสังคมไทย
และสังคมโลกในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยูดี่
ของชาติ” อยา่งลึกซ้ึง นอกจากน้ียงัมุ่งเสริมสร้างและพฒันานิสิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทกัษะในการเรียนรู้และการท างาน
ตามกรอบอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เพื่อให้มีคุณลกัษณะถึงพร้อมซ่ึงความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เคา้โครง
รายวิชาประกอบดว้ย ศาสตร์แห่งแผ่นดินกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมไทยและวฒันธรรมการเกษตร ประวติัและ
พฒันาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การเรียนรู้สู่เป้าหมาย 
และโครงการกิจกรรมตามประเด็นความสนใจภายใตศ้าสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือส่งเสริมความกินดีอยูดี่ของสังคมไทย การ
จดัการเรียนการสอนใชรู้ปแบบการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยการบรรยาย การท ากิจกรรม การท างานเด่ียว/งานกลุ่ม 
การอภิปราย การเรียนการสอนแบบให้ความร่วมมือโดยให้นิสิตศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง/กลุ่ม การท าการบ้าน การ
ยกตวัอยา่งสาธิตและเสนอประเด็นปัญหาเพ่ือให้นิสิตไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคน้ควา้ขอ้มูล การรายงานหนา้ชั้น 
การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบ eduFarm ใช้รูปแบบการประเมินผลระหว่างการเรียนตลอดเวลา (Formative 
Assessment) โดยไม่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค มีคณะกรรมการบริหารรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินของวิทยาเขต
ก าแพงแสนรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน อุปกรณ์/ส่ือการสอนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ย สไลด ์
วีดิทัศน์ บอร์ดเกม ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการบรรยาย ยกตวัอย่างประกอบการสอน (ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล, 2560)  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม คือ เกมการศึกษา เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั เป็นเกมท่ีมีลกัษณะการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ “Play to learning” มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในขณะ
หรือหลงัจากการเล่นเกม เรียนไปดว้ยและก็สนุกไปดว้ยพร้อมกนั ท าใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (สุชาติ, 2555)  

ทิศนา  แขมมณี  (2560) กล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชเ้กม เป็นกระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้นกัศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการให้นกัศึกษาเล่นเกมตามกติกา และน าเน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการ
เล่น วิธีการเล่น และผลของการเล่นเกมของนกัศึกษามาใชใ้นการสรุปการเรียนรู้โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือช่วยให้นักศึกษาได้
เรียนรู้เร่ืองต่างๆ อยา่งสนุกสนานและทา้ทายความสามารถ โดยนกัศึกษาเป็นผูเ้ล่นเอง ท าใหไ้ดป้ระสบการณ์ตรง เป็นวิธีท่ี
เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมสูง 

เกมการศึกษามี 3 ประเภท คือ 
1. เกมแบบไม่มีการแขง่ขนั เช่น เกมการส่ือสาร เกมการตอบค าถาม เป็นตน้ 
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2. เกมแบบแข่งขนั มีผูแ้พ  ้ผูช้นะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบน้ี เพราะการแข่งขนัช่วยให้การเล่นเพ่ิมความ
สนุกสนาน 

3. เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นเกมท่ีจ าลองความเป็นจริง สถานการณ์จริง เกมแบบน้ีมี 2 ลกัษณะ คือ 
 1) การจ าลองความเป็นจริงลงมาเล่นในกระดานหรือบอร์ด เช่น เกมเศรษฐี เกมมลภาวะ เกมแกปั้ญหา

ความขดัแยง้ เป็นตน้ 
 2) การจ าลองสถานการณ์และบทบาทใหเ้หมือนความเป็นจริง โดยผูเ้ล่นจะตอ้งลงไปเล่นจริง 
การจดัการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ส่ือการสอนบอร์ดเกมหน่ึงท่ีคณะกรรมการบริหารรายวิชา

ศาสตร์แห่งแผ่นดินเลือกใชใ้นการจดัการเรียนการสอน คือ เกมจ าลองสถานการณ์ ช่ือ “วารีพินาศ” เป็นเกมน ้ าใจช่วยน ้ า
ท่วม ซ่ึงเป็นส่ือการสอนท่ีน ามาใชเ้ป็นคร้ังแรกในรายวชิาน้ี โดยน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหวัขอ้ “เอกลกัษณ์และ               
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์” ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 ผูว้ิจยัไดรั้บมอบหมายให้จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ในหวัขอ้ดงักล่าว กบันิสิตสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยา
เขตก าแพงแสน จึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเกมจ าลองสถานการณ์ ในรายวชิาศาสตร์
แห่งแผ่นดิน เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทางในการน าไปประยกุต์ใชจ้ดัการเรียนการสอนในรูปแบบเกมจ าลอง
สถานการณ์ กบัรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีผูว้จิยัไดรั้บมอบหมาย เป็นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

 
 

ภาพที ่1  เกมวารีพินาศ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกม“วารีพินาศ” วิชาศาสตร์แห่ง

แผน่ดิน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 ประชากร คือ นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาศาสตร์แห่ง
แผน่ดิน (รหสัวชิา 01999111) ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,982  คน  

 กลุ่ ม ตั ว อ ย่ าง  คื อ  นิ สิ ต ส าข าเท ค โน โลยีส ารสน เท ศ  คณ ะ ศิ ลป ศ าส ต ร์แ ละวิท ยาศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน (รหัสวชิา 01999111) หมู่ 704 
ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 50 คน ซ่ึงเป็นหมู่เรียนท่ีผูว้จิยัไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการเรียนการสอน  
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองเชิงปฏิบติัการ คือ เกมจ าลองสถานการณ์ “วารีพินาศ” และคลิปวดีิโอวธีิการเล่น
เกม “วารีพินาศ” 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติ คือ ระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning 
Management System: LMS) ช่ือ“eduFarm ฟาร์ม (เรียน)รู้ มก.” (http://lms.ku.ac.th) และแบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิต
ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยเกม“วารีพินาศ” เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตาม
มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ระดบัความความคดิเห็น คะแนน 
 เห็นดว้ย มากท่ีสุด 5 
 เห็นดว้ย มาก 4 
 เห็นดว้ย ปานกลาง 3 
 เห็นดว้ย นอ้ย 2 
 เห็นดว้ย นอ้ยท่ีสุด 1 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็ บ รวบ รวม ข้อ มู ล ก ารจัด กิ จ ก รรม ก าร เรี ยน ก ารส อนหั วข้อ  “ เอ กลักษ ณ์ และอัต ลักษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” ดว้ยเกมจ าลองสถานการณ์ “วารีพินาศ” กบันิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน (รหัสวิชา 
01999111) หมู่ 704 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 ในชัว่โมงการเรียนการสอนคร้ังท่ี 5 วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลความคิดเห็นของนิสิตต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยเกมจ าลองสถานการณ์ “วารีพินาศ”  ผ่านระบบ LMS 
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ช่ือ“eduFarm ฟาร์ม (เรียน)รู้ มก.” ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึง 24 กนัยายน 2560  

  การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean: x ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

การแปลผลระดบัความคิดเห็นของนิสิตต่อเกมจ าลองสถานการณ์ “วารีพินาศ”  5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด     
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด จะใชค้ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นโดยใชสู้ตรการ
ค านวณหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (วชิิต, 2550) ดงัน้ี  

 
 
 

http://lms.ku.ac.th/
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 ช่วงคะแนน = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบั
 

 

 =    
5−1

5
  = 0.8  

 
เกณฑป์ระเมิน  = ระดบัคะแนน + 0.80 
โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.20 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบัมากท่ีสุด  
        ค่าเฉล่ีย 3.40 – 4.19 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบัมาก  
        ค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบัปานกลาง  
        ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบันอ้ย  
        ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.79 หมายถึง เห็นดว้ย ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 3.1 ศึกษาคู่มือการจดัการเรียนการสอนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 และเขา้ร่วมสัมมนา
อาจารยผ์ูส้อนวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนทุก
หมู่เรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 3.2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
  3.2.1 คณาจารยท่ี์รับผิดชอบการสอนคร้ังท่ี 4 ก่อนจบการเรียนการสอนจะมอบหมายให้นิสิตศึกษาคลิป
วิดีโอหัวขอ้ “เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” ในระบบ LMS ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์                                 
ช่ือ “eduFarm ฟาร์ม (เรียน)รู้ มก.” เพ่ือท ากิจกรรมในการเรียนการสอนคร้ังท่ี 5 ดว้ยเกมจ าลองสถานการณ์ “วารีพินาศ”   
โดยมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้เพื่อให้ 1) นิสิตเรียนรู้เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน             
เพ่ือความกินดีอยูดี่ของชาติ  2) นิสิตเรียนรู้อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความส านึกดี มุ่งมัน่ 
สร้างสรรค ์และสามคัคี  

เอกลกัษณ์ เป็นคุณลกัษณะท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คือมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน              
เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ อนัหมายถึงความหลากหลายของสาขาวิชาท่ีบูรณาการการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย ์                    
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเขม้แข็งของสังคม ความสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คงด้านอาหาร    
ความมัน่คงดา้นอาหาร  

อตัลกัษณ์ หมายถึงคุณสมบติัท่ีเป็นตวัตนของบุคคล ซ่ึงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไดก้ าหนดลกัษณะ
ของคนเกษตรไวด้ังน้ี  ส านึกดี ( Integrity) มุ่งมั่น ( Determination) สร้างสรรค์ ( Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)             
ยอ่ใหจ้ าง่ายๆ วา่ IDKU 

3.2.2 ผู ้ส อน เปิ ดค ลิป วิ ดี โอ  (https://www.youtube.com/watch?v=URJv8Qt726U)  ใช้ เวล า  12 น าที                       
เพ่ืออธิบายวิธีการเล่นเกมวารีพินาศ เป็นเกมน ้ าใจช่วยป้องกนัไม่ใหน้ ้ าท่วมบา้นตนเองและพ้ืนท่ีส่วนรวม นิสิตเล่นเกมวารี
พินาศ ใชเ้วลา 50 นาที  

 เกมจ าลองสถานการณ์ “วารีพินาศ” เป็นเกมท่ีจ าลองความเป็นจริงลงมาเล่นในกระดานหรือบอร์ด จ านวนผู ้
เล่นท่ีเหมาะสมคือ 5-8 คน โดยจ าลองกระดานเป็นเมืองท่ีนิสิตอาศยัอยู่ มีคลองตรงกลางแยกเมืองเป็นสองฝ่ัง(ซ้าย/ขวา) 
และก าลงัจะโดนน ้ าท่วม แบ่งผูเ้ล่น(นิสิต)เป็น 2 กลุ่ม ให้นิสิตเลือกฝ่ังท่ีอาศัย เลือกบทบาทตนเอง โดยพ่อคา้-แม่คา้มี
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สัดส่วนเยอะท่ีสุด (เช่น 4 คน)  ผูป้กครองมีสัดส่วนกลางๆ (เช่น 3 คน) และผูป่้วยมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด (เช่น 1 คน) แจกเงิน
ใหผู้เ้ล่นคนละ 5,000 บาท ผูเ้ล่นเลือกวางการ์ดบา้นของตนเองในโซนสีเขียว เหลือง หรือน ้ าตาล ผูน้ าเกม(ผูเ้ล่น 1 คน) หยิบ
การ์ดสถานท่ีส าคญั (ตลาด/ โรงเรียน/โรงพยาบาล) สุ่มวางลงบนพ้ืนท่ีในกระดาน(จ านวนสถานท่ีส าคญั ควรมีมากกวา่หรือ
เท่ากบัจ านวนผูเ้ล่น) ภารกิจของผูเ้ล่น(นิสิต) คือ 1) ตอ้งให้บา้นท่ีอาศยัของตนเองรอดจากการถูกน ้ าท่วม  2) ตอ้งปกป้อง
สถานท่ีส าคญัในเมืองน้ี วิธีป้องกนับา้นและสถานท่ีส าคญั คือ ให้น ากระสอบทราย (ซ่ึงจะเปิดให้ประมูลในแต่ละรอบๆ ละ 
1 คร้ัง) มาวางลอ้มรอบสถานท่ีแห่งนั้นให้ครบ 4 ดา้น หากสถานท่ีส าคญัใดถูกน ้ าท่วม ผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งจ่ายเงินในจ านวน
ท่ีต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บับทบาทของแต่ละคน ดงัน้ี 

 

บทบาท 
สถานท่ีส าคญั  

ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล 
พอ่คา้ 1000 1000 1500 
ผูป้กครอง 500 2000 1500 
ผูป่้วย 500 1000 3000 

 
 เร่ิมเกม  
 1. ผูเ้ล่นคนแรกทอยลูกเต๋าบอกจ านวนแผน่น ้ าท่ีจะท่วม และแสดงลูกศร (ซา้ย/ขวา) บอกถึงฝ่ังของน ้ าท่ี

จะท่วม วาง “การ์ดน ้ าท่วม” ลงบนกระดาน ตามจ านวนแตม้และฝ่ังท่ีปรากฏ โดยน ้ าจะท่วมจากแนวระนาบเดียวกนัก่อน 
(โซนสีเขียว) ซ่ึงอยูติ่ดคลอง เม่ือท่วมครบแลว้ค่อยไล่ระดบัข้ึนดา้นบนไปท่ีโซนสีเหลือง และโซนสีน ้ าตาล ตามล าดบั  

 2. ให้ผู ้เล่นคนแรกหยิบ “การ์ดสถานการณ์” ใบท่ีอยู่บนสุด และอ่านให้ทุกคนได้ฟัง เพ่ือด าเนิน
สถานการณ์ไปตามขอ้ความบนการ์ดท่ีหยบิได ้

 3. ผูเ้ล่นคนถดัไปทอยลูกเต๋า และด าเนินเกมจนครบเกม 
 ครบรอบ  
 1. แจกเงินใหผู้เ้ล่นทุกคนท่ียงัรอดจากน ้ าท่วมมาได ้(โซนสีเขียว 1,500 บาท/ เหลือง 1,000 บาท/ น ้ าตาล 

500 บาท)  
 2. เปิดประมูลกระสอบทราย 3 ช้ิน ใครประมูลดว้ยเงินสูงสุด จะไดรั้บกระสอบทรายไป (เร่ิมตน้ท่ี 500 

บาท) โดยจะเลือกวางกระสอบทรายทนัที หรือเก็บไวใ้ชภ้ายหลงัก็ได ้(ประมูลรอบละคร้ังเดียว) 
 3. เร่ิมทอยลูกเต๋าในรอบถดัไป 
 จบเกม  
 1. ตรวจสอบสถานะผูเ้ล่น ใครรอด-ไม่รอดบา้ง แต่ละคนเหลือเงินเท่าไร และสถานท่ีไหนรอด-ไม่รอด

บา้ง  
 2. ประกาศผลผูช้นะ “ผูท่ี้รอดจากน ้ าท่วม และเหลือเงินเยอะท่ีสุด” 

  3.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของนิสิตต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยเกมจ าลองสถานการณ์ “วารี
พินาศ” ผา่นระบบ LMS ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ช่ือ“eduFarm ฟาร์ม (เรียน)รู้ มก.” 
 3.4 วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล 
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ผลการวจัิย 
 1. ความคดิเห็นของนิสิตต่อการจดักจิกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมจ าลองสถานการณ์ “วารีพนิาศ”  
  นิสิตสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดแ้สดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมบอร์ดเกม “วารีพินาศ” ผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของนิสิตท่ีลงทะเบียนในหมู่เรียน 704 สรุปความคิดเป็นของนิสิตไดด้งัน้ี 

 นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้อร์ดเกมเป็นส่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยนิสิตมีความเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุดเร่ือง บอร์ดเกมมีรูปแบบท่ีน่าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิสิตเกิดการ
เรียนรู้อยา่งสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบ่ือในการเรียนรู้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนในห้องเรียน 
ช่วยฝึกนิสิตในเร่ืองการท างานเป็นทีม ผูน้ าและผูต้าม นิสิตไดรั้บความรู้เร่ืองอตัลกัษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บอร์ดเกมสอดคลอ้งกบัหัวขอ้อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ . การแข่งขนัและร่วมมือในการท ากิจกรรมท าให้
เกิดการเรียนรู้ บอร์ดเกมท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนิสิตบอร์ดเกมเป็นเทคนิคท่ีช่วยกระตุน้ความสนใจใน
การเรียนรู้ของนิสิต และกิจกรรมน้ีช่วยลดวธีิการสอนแบบบรรยายได ้

 นิสิตมีความเห็นดว้ยในระดบัมากเร่ือง นิสิตสามารถวเิคราะห์ IDKU ของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มไดห้ลงัจากการ
ท ากิจกรรมบอร์ดเกม เม่ือท ากิจกรรมจบนิสิตสามารถสรุปองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการเล่นบอร์ดเกมในเร่ืองอตัลกัษณ์นิสิต
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได ้นิสิตเกิดทกัษะการคิดท่ีหลากหลายรูปแบบในระหวา่งการท ากิจกรรมบอร์ดเกม บอร์ดเกมมีมี
ขั้นตอนในการเล่นต่อการเข้าใจได้ง่าย กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เร่ืองอัตลักษณ์ของนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้เขา้ใจไดง่้าย และใชร้ะยะเวลาเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ในหัวขอ้ดงักล่าว รายละเอียด
ปรากฏดงัตารางท่ี 1   
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมจ าลองสถานการณ์                      
“วารีพินาศ”  

รายการ x  SD ความหมาย 
1.   นิสิตไดรั้บความรู้เร่ืองอตัลกัษณ์ของนิสิต

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4.24 0.68 มากท่ีสุด 

2.   นิสิตเกิดการเรียนรู้ อยา่งสนุกสนานไม่รู้สึกเบ่ือในการเรียนรู้ 4.32 0.68 มากท่ีสุด 
3.   กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมใหนิ้สิตมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนใน

หอ้งเรียน 
4.40 0.63 มากท่ีสุด 

4.   กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยฝึกนิสิตในเร่ืองการท างานเป็นทีม ผูน้ า
และผูต้าม 

4.20 0.69 มากท่ีสุด 

5.   กิจกรรมบอร์ดเกมช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เร่ืองอตั
ลกัษณ์ของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 

4.02 0.71 มาก 

6.   บอร์ดเกมมีรูปแบบท่ีน่าสนใจ อุปกรณ์สีสนัสวยงาม 4.34 0.71 มากท่ีสุด 
7.   บอร์ดเกมสอดคลอ้งกบัหวัขอ้อตัลกัษณ์นิสิต

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4.30 0.70 มากท่ีสุด 

8.   บอร์ดเกมมีมีขั้นตอนในการเล่นต่อการเขา้ใจไดง่้าย 4.08 0.77 มาก 
9.   ใชร้ะยะเวลาเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ในหวัขอ้ดงักล่าว 4.06 0.68 มาก 
10. บอร์ดเกมท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนิสิต 4.24 0.71 มากท่ีสุด 
11. กิจกรรมน้ีเป็นการช่วยลดวธีิการสอนแบบบรรยายได ้ 4.24 0.68 มากท่ีสุด 
12. การแข่งขนัและร่วมมือในการท ากิจกรรมท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 4.28 0.63 มากท่ีสุด 
13. บอร์ดเกมเป็นเทคนิคท่ีช่วยกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ของ

นิสิต 
4.22 0.64 มากท่ีสุด 

14. เม่ือท ากิจกรรมจบ นิสิตสามารถสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
เล่นบอร์ดเกมในเร่ืองอตัลกัษณ์นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ได ้

4.14 0.66 มาก 

15. นิสิตเกิดทกัษะการคิดท่ีหลากหลายรูปแบบในระหวา่งการท า
กิจกรรมบอร์ดเกม 

4.12 0.68 มาก 

16. นิสิตสามารถวเิคราะห์ IDKU ของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มได้
หลงัจากการท ากิจกรรมบอร์ดเกม 

4.14 0.69 มาก 

17. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้อร์ด
เกมเป็นส่ือช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ 

4.22 0.70 มากท่ีสุด 
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 2. ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบอร์ดเกม “วารีพินาศ” สามารถพัฒนาทักษะ              
ด้าน ใดได้อกี 
  นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ของ
นิสิตท่ีลงทะเบียนในหมู่เรียน 704  ไดเ้ขา้แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิด ผา่นระบบ LMS โดยนิสิตส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมจ าลองสถานการณ์  “วารีพินาศ” 
นอกเหนือจากการสร้างความเขา้ใจเร่ืองอตัลกัษณ์นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนัแลว้ 
นิสิตยงัสามารถพฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ ไดอี้ก คือ  

 ด้านการคิดวิเคราะห์ เพราะขณะท่ีเล่นเกมตอ้งมีการวิเคราะห์ในดา้นต่างๆ เพ่ือท่ีจะปกป้องไม่ให้น ้ าท่วมบา้น
ตวัเองและจะช่วยกนัอยา่งไรท่ีจะปกป้องสถานท่ีส าคญัต่างๆ ไม่ใหโ้ดนน ้ าท่วม จะประมูลกระสอบทรายยงัไง งบมีแค่ไหน 
ควรกั้นกระสอบทรายตรงไหนบา้ง จะตอ้งแกไ้ขปัญหาและสถานการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และนิสิตมีความเห็นวา่ 
การใชค้วามคิดและการวางแผนในการเล่นเกมสามารถน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

 ด้านความสามัคคี เพราะตอ้งท างานร่วมกันเป็นทีม การยอมรับฟังความเห็นของคนอ่ืน และการคิดอย่าง
รอบคอบก่อนจะช่วยกันประมูลและซ้ือกระสอบทรายกั้นบ้านตัวเองและกั้นสถานท่ีส าคัญต่างๆ (ตลาด/ โรงเรียน/
โรงพยาบาล) เพ่ือปกป้องไม่ใหส้ถานท่ีส าคญัต่างๆ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วนรวมถูกน ้ าท่วม นอกจากน้ีไดส้ร้างความสมัพนัธภาพท่ี
ดีระหวา่งคนในแต่ละฝ่ัง และไดค้วามสนุกสนานจากการเล่นเกมดว้ย  

 ด้านความมีน ้าใจและเสียสละเพ่ือส่วนร่วม เพราะมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของคนทั้งสองฝ่ัง เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหบ้า้นหรือสถานท่ีส าคญัถูกน ้ าท่วม หรือถา้จะเกิดน ้ าท่วมก็ช่วยกนัแบ่งปันกระสอบทรายท่ีตนเองมีอยู ่นอกจากน้ีนิสิต
ยงัมีความเห็นว่า ถา้เป็นชีวิตจริงสถานท่ีส าคญัต่างๆ มีความส าคญัอย่างมาก จึงควรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือป้องกัน
สถานท่ีท่ีเป็นส่วนรวมของคนในสงัคมไม่ใหเ้กิดปัญหาต่างๆ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การน าบ อ ร์ด เกม  “วารีพิ น าศ ” เป็ น ส่ื อ ช่วยในการจัดการ เรี ยนการสอนหั วข้อ  “อัตลักษ ณ์ นิ สิ ต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” พบวา่ นิสิตมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยนิสิตมีความเห็นวา่ บอร์ดเกมมีรูปแบบท่ี
น่าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม. นิสิตเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบ่ือในการเรียนรู้ กิจกรรมบอร์ดเกมช่วย
ส่งเสริมให้นิสิตมีปฏิสัมพนัธ์กับเพ่ือนในห้องเรียน ช่วยฝึกนิสิตในเร่ืองการท างานเป็นทีม ผูน้ าและผูต้าม บอร์ดเกม                 
“วารีพินาศ” สอดคลอ้งกบัหัวขอ้อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมน้ีช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยาย
ได ้บอร์ดเกม “วารีพินาศ” จึงเป็นส่ือการสอนหน่ึงท่ีมีความเหมาะสมต่อการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้หวัขอ้ “อตัลกัษณ์
นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์” และสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการการสอนในปีการศึกษาต่อไปได ้ 
  

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณโครงการจดัตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก าแพงแสน ท่ีสนบัสนุนทุนในการวจิยั 
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ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  
โรงเรียนซินจง อ าเภอเมือง จังหวดัน่าน 

The  Effect  of Learning  English  Via  Watching  Foreign  Soundtrack  Movie  of   Mattayomsuksa 
1 Students  at  Sinjong  School  in  Nan  Province 

 

นนัทา  เติมสมบติัถาวร1*  และ ปิยธดา  ดวงแกว้2 

Nanta  Toemsombatthaworn1*   and  Piyatida  Duangkaew2 

 

บทคัดย่อ  
 

     การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1จากโรงเรียนซินจง อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ปีการศึกษา 

2560 จ านวน  45  คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง และใชแ้ผนจดัการเรียนรู้ภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นส่ือการสอน และ

ใชแ้บบทดสอบก่อนและหลงัการเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

   ผลการวิจยัพบว่า ดา้นค าศพัท์หลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียน และดา้นการฟังหลงัเรียนไดค้ะแนน

เฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียนเช่นกนั   
 

ค าส าคญั : ผลการเรียนรู้  ภาพยนตร์ต่างประเทศ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
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ABSTRACT  
 

 The  research  aimed  to study the   effect  of  learning via  watching  foreign  soundtrack  movie  of  the  
mattayom 1 students  at  Sinjong school  in  Nan  province.  The  sample  of  this  study  was 45  students  in  grade 7  at  
Sinjong school,  academic  year 2017.  The  purposive  sampling  was  used  to  select  the  samples. The  instruments  
used  in  this  study  were  lesson  plans, pre-test  and  post-test. The statistics used for data analysis were mean and 
standard  deviation.   
 The  results  revealed  that for both  vocabulary  and  listening  test,  students’ post-test scores  were   higher  
than  pre-test  scores  after  watching  foreign  soundtrack  movie.  
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1ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 59 หมู่13 ต  าบลฝาย
แกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 55000 
1Asst. Prof. Liberal Arts System, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan, 
59 Moo 13,   Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand. 
2นกัศึกษา หลกัสูตรภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
2 Student in English for International Communication, Faculty of Business Administration and liberal Arts, Rajamangala University of 
Technology Lanna, Nan  59 Moo 13,   Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand. 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ noknanta_t@hotmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  445 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

บทน า 
ปัจจุบนัภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นในการติดต่อส่ือสารกบัคนทั่วโลก มีความส าคญัต่อ

การศึกษาในทุกระดบั และประเทศไทยยงัไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียนท าให้เกิดการประกอบอาชีพ การติดต่อคา้ขาย
อยา่งเสรีจึงจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ในปัจจุบนัน้ีคนเรามีวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษไดห้ลายๆดา้นนอกจาก
การเขา้เรียนในชั้นเรียนแลว้ การเรียนรู้เพ่ิมเติมดว้ยตวัเองผ่านส่ือต่างๆ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูป เพลง เวบ็ไซตอ์อนไลน์ทาง
อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเสริมสร้างความรู้
ภาษาต่างประเทศทั้งดา้นส าเนียง  โครงสร้างประโยค ค าศพัท์ต่างๆหรือวลีท่ีตอ้งใชอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่คนส่วนใหญ่ก็มกัจะ
สงสัยตลอดว่าการดูภาพยนตร์ต่างประเทศนั้ นจะช่วยให้เราเก่งภาษาองักฤษข้ึนได้จริงหรือไม่ เพราะการดูภาพยนตร์
ส่วนมากก็เพ่ือความบนัเทิงเท่านั้นหรือแค่ดูพร้อมกบัอ่านค าแปลดา้นล่างก็สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งง่ายดาย  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคน
ส่วนใหญ่ท ากนัมาตลอดจึงท าให้ทกัษะทางภาษาองักฤษไม่มีการพฒันา ดงันั้นเม่ือภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีเขา้มามีบทบาทท่ี
ส าคัญในการใช้ชีวิตประจ าวนัของคนเรามากข้ึนและสามารถท าให้เรียนรู้ภาษอังกฤษด้วยตัวเองง่ายข้ึน ภาพยนตร์
ต่างประเทศนอกจากความบนัเทิงแลว้ถา้ดูภาพยนตร์อยา่งถูกวธีิก็จะช่วยใหเ้รียนรู้ภาษาองักฤษไดม้ากและรวดเร็วข้ึน  

  เยาวชนสมยัน้ีนิยมดูภาพยนตร์ต่างประเทศมากข้ึน เพราะจะไดอ้รรถรสมากกวา่การดูภาพยนตร์ท่ีมีการบรรยาย
เสียงแทนเสียงจริงหรือท่ีเรียกวา่การดูหนงัพากยแ์ละการดูภาพยนตร์ต่างประเทศนอกจากใหค้วามบนัเทิงแลว้ยงัมีประโยชน์
ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพราะบทสนทนาต่างๆท่ีสร้างข้ึนให้เหมือนกบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ไดเ้รียนรู้ค าศพัท์
ใหม่เพ่ิมและเม่ือช านาญแลว้ก็จะเร่ิมเขา้ใจความหมายแฝงในบทสนทนานั้นไดด้ว้ย  ซ่ึงภาพยนตร์ต่างประเทศส่วนใหญ่
มกัจะแทรกแนวความคิด อุดมคติ สาระหรือขอ้คิดต่างๆไวใ้นเร่ืองดว้ย ภาพยนตร์จึงเป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียน
ประสบความส าเร็จในการฝึกทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษเน่ืองจากภาพยนตร์ต่างประเทศใชว้ธีิการดูภาพยนตร์พร้อมกบั
ฟังภาษาองักฤษช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กภาษาดว้ยตวัเองและท าให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจการเนน้เสียง การออกเสียงสูง-ต ่า การเช่ือม
เสียงและส าเนียงท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาและช่วยใหก้ารเรียนภาษาเป็นไปอยา่งธรรมชาติ ซ่ึงบางคร้ังถา้อ่านบท
แปลเป็นภาษาองักฤษไปดว้ยจะช่วยให้เราไดท้ราบลกัษณะการออกเสียง ส าเนียงของแต่ละคนหรือประโยคต่างๆการดู
ภาพยนตร์ ฟังภาษาองักฤษและอ่านซบัองักฤษนั้นมีประโยชน์หลายอยา่ง ถา้ฟังไม่ทนัก็สามารถยอ้นกลบัไปดูฉากเดิมซ ้ าได้
อีกดว้ย และเม่ือหัดฟังหรือดูซ ้ าๆบ่อยๆเราจะเดาความหมายของค าศพัท์ใหม่หลายๆค าไดเ้องโดยดูจากฉากในภาพยนตร์ 
พร้อมทั้งจะคุน้กบัส าเนียงของเจา้ของภาษานั้นมากข้ึน (ชิทชล, 2556)  การดูภาพยนตร์เป็นการฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีท า
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดเ้ร็วท่ีสุดเพราะการดูภาพยนตร์เราจะไดเ้ห็นทั้งรูปภาพ ประโยค ท่ีอยูบ่นหนา้จอแลว้ยงัเป็นการฝึกทกัษะ
ดา้นการอ่านจากประโยคท่ีข้ึนมาดว้ย  และยงัช่วยฝึกทกัษะดา้นการฟังท่ีท าให้เราสามารถเลียนแบบเสียงหรือส าเนียงจาก
เจา้ของภาษาได ้

 ดังนั้ นจากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผูว้ิจัยได้เลือกท าวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์
ต่างประเทศของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพราะเป็นวยัท่ีพร้อมจะรับการพฒันา  เห็นวา่ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีหาดูได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดค่าใชจ่้าย และใกลต้วัมาก ทั้ งจากอินเตอร์เน็ตและจากแผ่นดีวีดีส าเร็จรูป ซ่ึงการดูภาพยนตร์
ต่างประเทศเป็นการฝึกดูโดยประกอบกบัเร่ืองราวตามเน้ือเร่ืองไปดว้ย ถา้ฝึกฟังและดูเป็นประจ า จะสามารถจ าและเขา้ใจ
ความหมายของค า วลีหรือ ประโยคต่างๆ อีกทั้ งยงัสามารถกลบัไปดูซ ้ าเร่ืองราวเดิมๆหรือฉากท่ีดูไม่ทันได้หลายๆรอบ
เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึนหรือสามารถหยดุดูฉากท่ีไม่เขา้ใจเพ่ือดูค าอธิบาย ดูประโยคท่ีฟังจากในฉากนั้นไม่ทนัได ้จาก
การดูภาพยนตร์ซ ้ าๆหลายๆรอบนั้นท าให้ไดย้ิน ไดเ้ห็นประโยค ค า ในฉากบ่อยจนกลายเป็นการจ า และจะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ไดม้ากข้ึน 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  446 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีไดจ้ากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากร 
                    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนซินจง อ าเภอเมือง จงัหวดั น่าน 
              กลุ่มตวัอย่าง 
                   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนซินจง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัน่าน  จ านวน 45 คน 
              เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

    1.  แผนการสอนโดยใชภ้าพยนตร์จ านวน 1 แผน 

                  2.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
            การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

   1.  การสร้างแผนการสอน 

                      ในขั้นตอนการสร้างแผนการสอน เพ่ือศึกษาผลการเรียนภาษาองักฤษจากภาพยนตร์ มีขั้นตอนในการสร้าง 
ดงัน้ี 

1.1  ศึกษาเทคนิควธีิการสร้างแผนการสอนและส่ือกาสอนจากหนงัสือ ต าราและงานวจิยั 

1.2  สร้างแผนการสอนเพ่ือทดสอบผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการดูภาพยนตร์ต่างประเทศ  

  โดยก าหนดสาระส าคญัของแผนการสอนก าหนดวตัถุประสงค์และเน้ือหาส าคญัของแผนการสอน
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสร้างแบบทดสอบด าเนินการสร้าง
แผนการสอนและน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง น าแผนการสอนมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  น าแผนการสอนท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 

       2.  สร้างแบบทดสอบ 
2.1 ศึกษาหนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิในการเรียน 
2.2  สร้างแบบทดสอบในการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละการฟังก่อนและหลงัดูภาพยนตร์ 
2.3  น าแบบทดสอบใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ 
2.4 น าแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไ้ขและน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลตอ่ไป 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. อธิบายและช้ีแจงเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการเรียนการสอน การประเมินผลใหแ้ก 

กลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบ 
2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ด าเนินการสอนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการสอนสปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง จ านวน  4  สปัดาห์ 
4. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
5. น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบของนกัเรียนไปวเิคราะห์และประเมินผล 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
            ใชค้่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการทดลอง 

การวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการน าเสนอผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียขอ้มูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนทั้งความรู้ดา้นค าศพัท์และดา้นทกัษะการฟังจาก
การชมภาพยนตร์ต่างประเทศ 
ตารางที ่1 ผลการการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนดา้นค าศพัทจ์ากการชมภาพยนตร์ 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x ̄ S.D 

ก่อนเรียน 45 30 1.2 0.5 

หลงัเรียน 45 30 11.4 4.9 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า การทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ทั้ งหมด 30 คะแนน จ านวน 45 คน ท าแบบทดสอบจาก
ภาพยนตร์ก่อนเรียนได้คะแนนเฉล่ีย 1.2 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5 และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 11.4 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.9  มีคะแนนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.2  จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้ค าศพัท์ของนักเรียนเพ่ิมข้ึนหลงัจากชม
ภาพยนตร์   
ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนดา้นทกัษะการฟังจากการชมภาพยนตร์ 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ การทดสอบความรู้ดา้นทกัษะการฟังทั้งหมด 10 คะแนน จ านวน 45 คน ท าแบบทดสอบจาก

การชมภาพยนตร์ต่างประเทศก่อนเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 1.8 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6 และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 
6.7 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.1 มีคะแนนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 จึงสรุปไดว้า่นกัเรียนมีทกัษะท่ีดีข้ึนหลงัจากชมภาพยนตร์   
วจิารณ์ผล 
 จากผลคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนซินจง              
อ าเภอเมือง  จงัหวดัน่าน  จ านวน  45  คน  จากการชมภาพยนตร์เร่ือง maleficent จากตารางท่ี 1 พบวา่ การทดสอบความรู้
ดา้นค าศพัท์หลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 11.4 แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้ดา้นค าศพัท์เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธิดารัตน์ เหลือง
ไตรรัตน์ (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การใช้ภาพยนตร์ประกอบตวัอกัษรบรรยายเพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรู้ค าศัพท์และ
ความสามารถดา้นการฟังเพ่ือความเขา้ใจของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่คะแนนจากการ

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x ̄ S.D 

ก่อนเรียน 45 10 1.8 0.6 

หลงัเรียน 45 10 6.7 1.1 
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เรียนรู้ค าศพัท์ก่อนเรียน และหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียคะแนนเพ่ิมข้ึน  จึงสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ดา้นค าศพัท์ของนกัเรียนเพ่ิมข้ึน
หลงัจากได้รับการสอนโดยใช้ภาพยนตร์   และคะแนนด้านการฟังของนักเรียนหลงัเรียนได้คะแนนเฉล่ีย 6.7 แสดงว่า
นกัเรียนมีทกัษะการฟังท่ีดีข้ึนหลงัจากชมภาพยนตร์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชญานิษฐ์       เงินวงคน์ัย (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
การใชภ้าพยนตร์ต่างประเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 การ
วจิยัคร้ังน้ีเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการใชภ้าพยนตร์ต่างประเทศ ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัท า
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนแลว้น ามาเปรียบเทียบผลคะแนน จากการวิเคราะห์พบว่าผลสัมฤทธ์ิทักษะการฟังของ
นักศึกษาหลงัจากชมภาพยนตร์สูงกว่าก่อนชมภาพยนตร์  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วนัชนะ  บุญชม (2555) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษต่อการเรียน โดยใช้ภาพยนตร์ออนไลน์   ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาภาคปกติท่ีลงเรียนวชิาเอกภาษาองักฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จ านวน 35 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน  ผลการวิจยั
พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนหลงัจากใชส่ื้อวดีีทศัน์มาช่วยสอน  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการเรียนรู้ค าศพัท์และความสามารถดา้นการฟังดีข้ึนหลงัจากการใชส่ื้อภาพยนตร์
เป็นตวัช่วยในการเรียนการสอน ท่ีนอกเหนือจากความบนัเทิงของภาพยนตร์แลว้ยงัสามารถช่วยให้นกัเรียนสามารถพฒันา
ภาษาองักฤษของตนเองไดโ้ดยใชส่ื้อภาพยนตร์เป็นตวัช่วยท่ีสามารถเรียนรู้ไดต้นเองและสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา 

 
สรุปผลการวจัิย 

การวจิยั   ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนซิ
นจง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัน่าน ภาพยนตร์ เร่ือง maleficent  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษดา้นค าศพัท์
และทักษะการฟังของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนซินจง อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน  จากตารางท่ี 1 พบว่า การ
ทดสอบความรู้ดา้นค าศพัทท์ั้งหมด 30 คะแนน จ านวน 45 คน ท าแบบทดสอบจากภาพยนตร์ก่อนเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 1.2 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5 และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 11.4 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.9  มีคะแนนเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 10.2  จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้ค าศพัท์ของนักเรียนเพ่ิมข้ึนหลงัจากชมภาพยนตร์    จากตารางท่ี 2 พบว่า การทดสอบ
ความรู้ดา้นทกัษะการฟังทั้งหมด 10 คะแนน จ านวน 45 คน ท าแบบทดสอบจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศก่อนเรียนได้
คะแนนเฉล่ีย 1.8 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6 และหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 6.7 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.1   มีคะแนน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 จึงสรุปไดว้า่นกัเรียนมีทกัษะท่ีดีข้ึนหลงัจากชมภาพยนตร์  

 

กติติกรรมประกาศ 
ผูว้ิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  ท่ีให้การสนับสนุนทุนวิจัย  และขอบคุณ

ผูอ้  านวยการ  คณะครู  นกัเรียนโรงเรียนซินจง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัน่าน  ท่ีใหใ้ชส้ถานท่ีและอนุญาตให้นกัเรียนเขา้ร่วมใน
การเก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิยัในคร้ังน้ี 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  449 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

เอกสารอ้างองิ 
ชญานิษฐ์   เงินวงศ์นัย.  2557.  การใช้ภาพยนตร์ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
 ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่3.  แหล่งท่ีมา: http :/ri.com/myfile/151015100313_1.pptx, 5 สิงหาคม 2560. 
ชิทชล  ยานารมย.์  2556.   การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้   
 ภาพยนตร์ต่างประเทศ.   แหล่งท่ีมา: http ://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/data3511/3511- 6.pdf.  
 5 สิงหาคม 2560. 
ฐิ ติ รัตน์   ลดาวัลย์ .  2542 .  “การฟั ง”.  ก าร ใช้ภ าไทย  1 .  แห ล่ง ท่ี ม า :  http ://www.teacher.ssru.ac.th/saowalak-  
 sa/file.php/1/unit6.pdf.   5  สิงหาคม 2560.. 
ธิดารัตน์  เหลืองไตรรัตน์.  2554.   การใช้ภาพยนตร์ประกอบตัวอักษรบรรยายเพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรู้ค าศัพท์และ
 ความสามารถด้านการฟังเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพที ่2. แหล่งท่ีมา:  http://www.  
 online.lannapoly.ac.th/Research/FileUpload/20121123_101425.pdf.   9  สิงหาคม  2560. 
วลัยลักษณ์   ทองสะอาด.  2558.   การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ตามแนวคิดของ Goodwyn เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง
 ภาษาองักฤษ-การคดิอย่างสร้างสรรค์ในวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด1ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปี
 ที ่2.  แหล่งท่ีมา: http://readgur.com/doc/2457767.   9 สิงหาคม 2560. 
วนัชนะ   บุญชม.  2555.  ผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาองักฤษต่อการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ออนไลน์ 

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ .   แ ห ล่ ง ท่ี ม า :  http://www.human.ubru.ac.th/research/images/ 
English20Major.pdf.  11สิงหาคม  2560. 

สมาน  งามสนิท.  2532.   การบริหารงานภาพยนตร์ .   แหล่งท่ีมา:  http://digi.library.tu.ac.th/thesis/jc/0133/A1.pdf.                
 20  สิงหาคม   2560. 
สิริอร  วชิชาวธุ.  2554.  จติวทิยาการเรียนรู้.   แหล่งท่ีมา:   http ://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx. 21 สิงหาคม 2560. 
เอนก  โชคศิริวฒิุกุล.  2555.   การใช้กิจกรรมอภิปรายรายกลุ่มย่อยหลงัการชมภาพยนตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถ ในการ
 พู ดภ าษ าอั งก ฤษ และก ารคิ ด วิ เค ร าะ ห์ ข อ งนั ก เรี ยน ระดั บ ช้ั น มั ธ ยม ศึ กษ าปี ที่  4.  แห ล่ งที่ ม า :  
 http://library.cmu.ac.th/digital-  collection/etheses/detail.php.   25 สิงหาคม 2560. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pvca-ri.com%2Fmyfile%2F151015100313_1.pptx&h=ATO8iu3nwAUbzhMBM8cRh3B0vUjNGaNNnOOAe-4bXxVcw0g4dkY16LvH8Yln3rnq0gW0GsG4WahFAnwZkvLjqrwxwBRJAaYlGgYqzGoWXbKhkspab9tCbZbM-Vv8YlVBi6bl651c_eYb
http://uc.thailis.or.th/Catalog/Results.aspx?Ntk=AUTHORFACET&Ntt=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%20%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  450 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone 
ส าหรับการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

Rosetta Stone Multimedia Computer Program 
for Developing English Listening Skill of Students in Higher Education 

 
นงนุช   ตั้งใจเจริญทรัพย์1*  

Nongnoot   Tangjaijaroensap1*  
 

บทคัดย่อ 
 

โครงการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนการสอน          
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 2) เพื่อศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ี
มีต่อการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบการฟัง
ภาษาองักฤษ และแบบวดัเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone โดยใชป้ระชากรเป็น
นักศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง จ านวน 300 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ
ทั้ งหมด ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลงัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone นักศึกษามีทักษะด้านการฟัง
ภาษาองักฤษมากกวา่ก่อนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีผลต่อการพฒันาทกัษะการ
ฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษา และระดบัเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในการช่วยสอนทกัษะ
การฟังภาษาองักฤษในภาพรวมพบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัเจตคติอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ เจตคติของนกัศึกษามีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษา  
 
ค าส าคญั : การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were to compare the English listening skill of students in higher education before 

and after using Rosetta Stone multimedia computer program and to study the students’ attitudes toward teaching and 
learning through Rosetta Stone multimedia computer program to develop English listening skill. The research 
instruments used for this study were an English listening test, and the attitude measurement form of the students toward 
Rosetta Stone multimedia computer program in developing English listening skill. The target groups were 300 RMUTLL 
students who enrolled English courses in the first semester, academic year 2017. The data obtained were analyzed by 
using percentage, frequency, mean, and standard deviation. The study found that the English listening skill of students 
was higher after using Rosetta Stone multimedia computer program which based on the hypothesis 1. Using Rosetta 
Stone multimedia computer program affect the English listening skill of the students. The students’ attitudes toward 
Rosetta Stone multimedia computer program in developing English listening skill was 4.47 at the good level which based 
on the hypothesis 2. The students’ attitudes toward using Rosetta Stone multimedia computer program 
 
Keyword : Developing English Listening Skills, Rosetta Stone multimedia computer program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 200 หมู่ 17
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1 Department of English, Faculty of Business Administration and Liberal Arts,  Rajamangala University of Technology Lanna Lampang: 200 
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บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะภาษานอกจาก จะเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาค้นควา้หาขอ้มูลแล้ว ยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี  ระหว่างผูค้น 
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากเป็น ภาษาสากลท่ีใชส่ื้อความหมาย
ไปเกือบทัว่โลก ซ่ึง เยาวลกัษณ์ อภิชาตวลัลภและคณะ (2549) กล่าววา่ ยคุ เทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคมท่ีเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว ท าให้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสาร การเขา้ถึงองค์ ความรู้ การสร้างความร่วมมือระหว่างกนัและกนัจะ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือบุคคลมีความสามารถใน การใชภ้าษาสากลหรือภาษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสาร
ได ้กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (2555) กล่าววา่ ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซ่ึงหมายความ
วา่ ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน จะตอ้งใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน อยา่งไรก็ตามการท่ีจะใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการใชภ้าษา 4 ดา้น ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทกัษะการฟังเป็น 
ทกัษะท่ีใชม้ากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ และเป็นทกัษะแรกท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร (สุมิตรา องัวฒันกุล 2535: 73) นอกจากน้ีพร
พิมล ริยาย และธนางกูร ข าศรี (2555) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการฟังเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีจะน าไปสู่ทกัษะขั้นต่อๆไป คือ 
การพูด   การอ่านและการเขียน การฟังแยกออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัเร่ิมตน้จะเน้นในการฟังเสียงให้นักเรียนจ าเสียงได้
และสามารถออกเสียงได้ถูกต้องรู้จักสังเกตและจับได้ว่าเสียงต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร ระดับท่ี 2 เป็นการฟัง
ประโยคและเร่ืองราวเพื่อความเขา้ใจการฝึกทักษะการฟังจึงประกอบไปด้วย การฟังเสียงพยางค์ ค  าศัพท์ประโยค การ
สนทนา และฟังเร่ืองราวไดเ้ขา้ใจเป็นขั้นสุดทา้ย การฟังประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยหลายทกัษะอาทิ ฟัง เพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ 
(Listening for specific information) ฟังเพื่อจบัใจความส าคญั (Listening for main idea)ฟังเพื่อเขา้ใจรายละเอียด(Listening 
for detail) เดาความหมายจากบริบทและท านายส่ิงท่ีจะเกิดต่อไป (โซเฟีย โลนนู จอร์เจีย และพาฟลอส พาฟโลว ์แปลโดย จิ
ราภรณ์ โกธรรม. 2550 : 61) ความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ ผูฟั้งตอ้งมีความสามารถในการใช ้ทกัษะต่างๆ ได้แก่ 
ทกัษะการรับรู้ (Perceptive skills) เป็นความสามารถในการจ าแนกเสียงต่างๆ และสามารถ จดจ าค าศพัท์ท่ีฟังได ้ทกัษะการ
วเิคราะห์ (Analysis skills) เป็นความสามารถในการจ าแนกหน่วยทางไวยากรณ์ และสามารถจ าแนกหน่วยทางภาษาท่ีควร
ใชไ้ด ้และทกัษะการสงัเคราะห์ (Synthesis skills) 

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีนโยบายมุ่งเนน้ และสนบัสนุนการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษของนกัศึกษา เพ่ือใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารสารกล คณะบริหาธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซ่ึงรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษในสาขาฯ และหมวด
ศึกษาทัว่ไป จึงมุ่งพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษา โดยมีการปรับปรุง และพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Rosetta Stone Program) มาช่วยเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษทุกวชิาทั้งใน
และนอกห้องเรียน เน่ืองจากนักศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ภาษาองักฤษทั้งหมดในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 300 คนและผา่นการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษมาอยา่ง
น้อย จ านวน 2 รายวิชาแลว้ ผูว้ิจัยจึงท าการศึกษาการพฒันาทักษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ตลอดจนศึกษาดา้นเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ  
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วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 

Rosetta Stone ของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
2. เพ่ื อ ศึกษาเจตค ติของนัก ศึกษ าท่ี มีต่ อการเรียนการสอนโดยใช้โป รแกรมคอมพิวเตอ ร์มัล ติ มี เดี ย                               

Rosetta Stone 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. ทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone 
มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

2. เจตคติของนักศึกษามีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง จ านวน 300 คน               
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษทั้ งหมด ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงมีการสอนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย Rosetta Stone และเขา้รับการทดสอบก่อน-หลงัการเรียน ตั้งแต่เดือนกนัยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 
2560 
2 .เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 
1. แบบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ โดยเลือกเน้ือหาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Rosetta Stone Program)  

จ านวน 1 ฉบับ มี 50 ข้อ 50 คะแนน  โดยคุณภาพของแบบทดสอบชุดน้ีมีค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและมีค่าความ
สอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 0.66 
       2.   แบบวดัเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาองักฤษ 
จ านวน 1 ฉบับ มี 9 ขอ้ โดยคุณภาพของแบบวดัเจตคติของนักศึกษาชุดน้ีมีค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและมีค่าความ
สอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 0.66 
3.  ขอบเขตเน้ือหา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา            
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone เป็นบทเรียนภาษาองักฤษท่ีใชส้ าหรับการเรียนดว้ยตนเองและการ
เรียนโดยมีอาจารยส์อน บทเรียนในโปรแกรมสามารถบนัทึกการสอนอยา่งละเอียดโดยเฉพาะการท ากิจกรรมต่างๆ ครบทั้ง 
4 ทกัษะไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน มีหลกัไวยากรณ์ท่ีเขียนสั้นๆ เขา้ใจง่าย ท่ีใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั โดย
บทเรียนเร่ิมจากระดบัง่ายไปสู่ระดบัยาก ประกอบดว้ย 5 ระดบัหลกั (level) ซ่ึงจะแบ่งยอ่ยในแต่ละระดบัเป็น 4 บทเรียนยอ่ย 
(Course Contents) ดงัน้ี 
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1. Level 1 
    1.1 Language Basics 
    1.2 Greeting and Introductions 

1.3 Work and School 
1.4  Shopping 

2. Level 2 
   2.1 Travel 
   2.2 Past and Future 
   2.3 Friends and Social Life 
   2.4 Dining and Vacation 
3. Level 3 
   3.1 Home and Health 
   3.2 Life and World 
   3.3 Everyday Things 
   3.4. Places and Events 
4. Level 4 
   4.1 Tourism and Recreation 
   4.2 Professions and Hobbies 
   4.3 At Home and Around Town 
   4.4 Style and Personal Wellness 
5. Level 5 
   5.1 Business and Industry 
   5.2 Arts and Academics 
   5.3 Emergency Situations 
   5.4 Family and Community 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัไดน้ดัหมายกลุ่มประชากรและก าหนดให้ท าแบบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ (pre-test) โดยใชเ้วลาในการ
ท าแบบทดสอบ 30 นาที และด าเนินการวิจยั โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนกลุ่มประชากรทั้งหมดดว้ยตนเอง จ านวน 30 ชัว่โมง 
เป็นเวลา 10 สัปดาห์ หลงัจากนั้ นมอบหมายให้นักศึกษาเขา้ไปศึกษา  ด้วยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย
นอกเหนือจากเวลาเรียนภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดให้นักศึกษาเลือกแบบทดสอบการฟังจ านวน 2 จาก 3 บท
สนทนา หลงัจากครบก าหนด 3 เดือน ผูว้จิยัจะเขา้ (log in)โปรแกรมเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการฟัง และความถ่ีในการ
เขา้ใชง้านตวัโปรแกรมและใหค้ะแนนลงในแบบประเมิน  

2. นัดหมายเพื่อท าขอ้สอบหลงัเรียน (post-test) นอกจากน้ียงัให้นักศึกษาท าแบบวดัเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษดว้ย 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
      การวจิยัน้ีจะประมวลผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยแยกวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
1. แบบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ สถิติท่ีใชใ้นการิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ 
2.     แบบวดัเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟัง
ภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยก าหนดระดบัเจตคติโดยการใหค้ะแนนดงัน้ี 
ขอ้ค าถามท่ีเป็นเชิงบวก 
      ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
      ไม่เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
      ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
      เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
      เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
ขอ้ค าถามท่ีเป็นเชิงลบ 
      ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
      ไม่เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
      ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
      เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
      เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
เกณฑ์การแปลผล 
        ค่าเฉล่ียคะแนนการวดัเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอน
ทกัษะการฟังภาษาองักฤษ มีดงัน้ี 
       ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49   หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัไม่ดีอยา่งยิง่ 
       ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49   หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัไม่ดี 
       ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49   หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัเป็นกลาง 
       ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49   หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัดี 
       ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00   หมายถึง  นกัศึกษามีเจตคติในระดบัดีอยา่งยิง่ 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ก่อนและ

หลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone และเพ่ือศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone โดยใชแ้บบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ โดยเลือก
เน้ือหาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Rosetta Stone Program) จ านวน 1 ฉบบั มี 50 ขอ้ 50 คะแนนและแบบวดัเจต
คติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ โดยใชแ้บบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยศึกษาจากเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย              
ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาภาษาองักฤษทั้งหมด 
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ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 300 คน และผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษมาอย่างน้อย จ านวน 2 
รายวชิา ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลงั (post- 
                 test) ดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 

การทดสอบดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษ n Mean SD 

ก่อนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 300 15.68 2.88 

หลงัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 300 23.33 5.20 

ผลต่าง (ก่อน-หลงั) 7.65 

 

 จากตารางท่ี 1 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดสอบด้านทักษะการฟัง
ภาษาองักฤษ ก่อนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone และหลงัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
Rosetta Stone จะเห็นวา่ หลงัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีทกัษะดา้นการฟังภาษาองักฤษมากกว่าก่อนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โดยมีผลต่างเท่ากบั 7.65 

 
ภาพที ่1  ภาพแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลงั (post- 

                  test) ดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta 
 Stone ในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 

รายการ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัเจตคติ 

1. มีความสุขท่ีไดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta 
Stone ในการเรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 

4.58 0.54 ดีอยา่งยิง่ 

2. เรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้สนุก 

4.65 0.62 ดีอยา่งยิง่ 

3. เรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

4.30 0.45 ดี 

4. เรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้ท าใหก้ลา้พดูกบั
ชาวต่างชาติมากข้ึน 

4.25 0.40 ดี 

5. ทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย Rosetta Stone ควรเรียนแค่ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ก็
พอแลว้ 

4.35 0.49 ดี 

6. ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้
ทกัษะการฟังภาษาองักฤษมีพฒันาการท่ีดีมากข้ึน 

4.78 0.63 ดีอยา่งยิง่ 

7. รู้สึกเครียดทุกคร้ังเม่ือนึกถึงการเรียนทกัษะการฟัง
ภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta 
Stone 

4.92 0.75 ดีอยา่งยิง่ 

8. โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นโปรแกรมท่ีใชง้านยาก 4.25 0.40 ดี 
9. เรียนทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone แลว้เกิดความสบัสน 

4.18 0.20 ดี 

สรุป 4.47 0.49 ดี 
 
 จากตารางท่ี 2 ระดบัเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอน
ทกัษะการฟังภาษาองักฤษ พบวา่ ค่าเฉล่ียของเจตคติของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  
 

สรุปผลการวจัิย 
1. จากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษาก่อนและหลงัการเรียน

การสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย Rosetta Stone จะเห็นว่า หลงัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย 
Rosetta Stone มีทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone                   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ท่ี 1 คือ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริมในการเรียน
การสอนภาษาองักฤษมีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ล าปาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดักิจกรรมเสริมทกัษะฟัง-พดูภาษาองักฤษดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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มัลติมีเดียและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน อาศัยกระบวนการทางปัญญา (Intellectual Skills)                     
คือกระบวนการท่ีมีองคป์ระกอบส าคญั ดา้นการรับรู้ส่ิงเร้า (Stimulus) การจ าแนกส่ิงเร้าจดักลุ่มเป็นความคิดรวบยอด หรือ 
Concept การเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์หรือหลกัการ (Rule) ดว้ยวิธีอุปนยั (Inductive) การน ากฎเกณฑ์หรือ
หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (Deductive) และการสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ (Generalization) ดังนั้ น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาในประเทศไทยมุ่งเนน้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ดงันั้นจึงมีลกัษณะของ
บทเรียน ซ่อมเสริมและเกม เพ่ือการศึกษาซึงจูงใจผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี (อารยา เนียมลอยอา้งในศรีสกลู จิรรัตน์สกลุ, 2548) 

2. จากการศึกษาเร่ืองเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta 
Stoneในการช่วยสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ พบวา่ค่าเฉล่ียของเจตคติของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.47 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ท่ี 2 คือเจตคติของนกัศึกษามีผลต่อการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
เจตคติ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านปัญญา องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ด้านพฤติกรรม ซ่ึง
องคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้นมีความสมัพนัธ์กนั เพราะเม่ือมีความรู้ ความคิด หรือความเช่ือแลว้จะท าใหเ้กิดความรู้สึก เกิดอารมณ์ 
จึงส่งผลใหเ้กิดการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมในท่ีสุด (สุชา จนัทน์เอม, 2541, หนา้ 242) 
 

อภิปรายผล  

เม่ือน าผลการศึกษาการเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone 
และเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone มาพิจารณา
ประกอบกบัทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

จากผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ก่อนและหลงัการ
เรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone พบวา่ คะแนนการทดสอบหลงัการเรียนมากกวา่ก่อน
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone มีผลต่างก่อน-หลงั เท่ากบั 7.65 เน่ืองจากนกัศึกษาใหค้วามสนใจและ
ให้ความส าคญักับการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone นอกจากน้ีโปรแกรมน้ียงั
สามารถดาวน์โหลดเป็นแอพพลิเคชนัผ่านโทรศพัท์มือถือได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Byrne (อา้งใน สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์, 
2530, หนา้ 20) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัไดเ้นน้ความสามารถในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารได ้การ
ฟัง-พูดจึงมีบทบาทส าคญัในการเรียนการสอน การฝึกความเขา้ใจในการฟังมีความส าคญัพอๆกบัการฝึกความสามารถใน
การพดู ดงันั้นจึงควรพฒันาทกัษะทั้งสองไปพร้อมๆกนั 

 

กติติกรรมประกาศ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ก่อนและ

หลงัการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย Rosetta Stone และเพ่ือศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ผู ้วิจัยขอขอบคุณผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ค  าแนะน า                 
และอาจารยเ์บ็ญญา  อินวรรณ์ ท่ีกรุณาเป็นวิทยากรในการอบรม รวมไปถึงทีมงานคณะวิจยั ท่ีให้ความร่วมมืออนัเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจยัน้ี และนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปางท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 300 คน ท่ีเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลท่ีเป็น
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ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาประกอบการวเิคราะห์สรุปผล ตลอดจนน ามาประกอบการ
จดัท าขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการศึกษาวจิยัน้ีไดค้รบถว้นสมบูรณ์ ท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะในการแก้ปัญหา 
ในรายวชิาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน 

The Use of STEM Education to Enhance Problem Solving Skills  
in Physics 1 at Rajamangala University of Technology Lanna Nan 

 

ศินุพล   พิมพพ์ก1*  
Sinupol    Pimpok1*  

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาใน
รายวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จากสาขาพืชศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาฟิสิกส์  
1 ภาคเรียนท่ี 2/2560 จ านวน 25 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบประเมินโครงงาน 
และแบบประเมินทกัษะในการแกปั้ญหา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
   ผลการศึกษาพบวา่ ผลคะแนนการประเมินโครงงานของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัสูง และมีทกัษะในการแกปั้ญหา
อยูใ่นระดบั พอใช ้โดยกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความสามารถดา้นการเช่ือมโยงความรู้ทฤษฎีกบัการปฏิบติัสูงท่ีสุด 
  

ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา, ทกัษะในการแกปั้ญหา, การใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to investigate the use of STEM Education to enhance problem solving skills in 
Physics 1 at Rajamangala University of Technology Lanna Nan.  The 25 third year plant science students, Faculty of 
Science and Agricultural Technology at Rajamangala University of Technology Lanna Nan who  enrolled in Physics 1 in  
2nd semester of academic year 2017 were chosen as the simple sampling group. The instruments used for collecting data 
were project and problem solving skills assessment forms. The data collected was analyzed by percentage and mean. 
 The findings showed that the sampling group’s score of project was at high level and problem solving skills was 
at average level.  The domain which the sampling group gained highest score was an ability to combine theoretical 
knowledge with practice. 
 
Keywords : STEM Education, Problem Solving Skills, Project-Based Learning 
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บทน า 
สงัคมในโลกยคุปัจจุบนัมีการพฒันาการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยี ซ่ึงเปล่ียนแปลงและมีการพฒันาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
สะดวก ความรู้มีอยูอ่ยา่งไม่จ ากดัทุกท่ี สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาท าใหก้ารเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่นั้นตอ้งมีความพร้อมและ
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21 การศึกษาวิทยาศาสตร์นบัเป็นปัจจยัล าดบัตน้ ๆ ท่ีควรไดรั้บการพฒันาและ
จากการศึกษาพบวา่การศึกษาวิทยาศาสตร์อยา่งมีคุณภาพจะสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา รวมทั้งการ
ส่ือสารและการท างานเป็นทีมได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบติัดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (สุพรรณี, 2557) ดงันั้นการพฒันาการ
เรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ เกิดทกัษะกระบวนการ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ สามารถท าไดโ้ดยจดัใหผู้เ้รียน
ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุดและไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ผูส้อนจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการส่งเสริม
การเรียนรู้และจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียน (รพีพรรณ  และนวลศรี, 2557 )  

วชิาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานท่ีส าคญัวชิาหน่ึงในระดบัอุดมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเกษตรศาสตร์ วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัความจริงท่ีเกิดข้ึนใน
ธรรมชาติ เขา้ใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน โดยตอ้งอาศยัการคิดหาเหตุผลและคน้ควา้เพ่ืออธิบายลกัษณะท่ีเป็น
เหตุผลทางกายภาพของวตัถุ และมุ่งหวงัให้สามารถน าไปต่อยอดทางความคิดเป็นเป็นการประยกุตค์วามรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานดา้นวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาในอนาคตได ้แต่ในสภาพปัจจุบนัจะพบวา่มีปัญหาเก่ียวกบัผลการศึกษาของผูเ้รียน
รายวชิาฟิสิกส์เกิดข้ึน จากการศึกษาการวิจยัและประสบการณ์ของผูว้ิจยัท่ีสอนรายวิชาน้ีมากกวา่ 10 ปีพบวา่ปัจจยัหน่ึงท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของผูเ้รียน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอนวิชาฟิสิกส์
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตอ้งเป็นลกัษณะท่ีดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนได ้ท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากท่ีสุด 
และสามารถท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีเรียนไม่ใช่เร่ืองไกลตวั ให้การเรียนรู้เกิดข้ึนท่ีตวัผูเ้รียนเพ่ือให้ผูเ้รียนสร้างและหา
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยมีการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น มิใช่เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งโดดเด่ียว (ประมวล ,2541) และผูเ้รียนไม่
สามารถน าความรู้ในวิชาฟิสิกส์ไปเช่ือมโยงแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  ขาดความกระตือรือร้นใน
การเรียน อาจเป็นเพราะผูส้อนเนน้การสอนแบบบรรยาย ท าให้ผูเ้รียนเน้นท่องจ าและแกปั้ญหาโจทยม์ากเกินไป เรียนไม่
สนุก เขา้ใจเน้ือหาไดย้ากและเกิดเจตคติไม่ดีต่อรายวิชาฟิสิกส์ จากการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนของผูว้ิจยั
พบว่า สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเนน้การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือผลผลิต
ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ และการท างาน ช่วยผูเ้รียนสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง 4 สหวิทยาการ กบัชีวิตจริง
และการท างาน การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจากทฤษฎีหรือ    กฎทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเขา้ใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบติัให้เห็นจริงควบคู่กบัการ
พฒันาทกัษะการคิด ตั้งค  าถาม แกปั้ญหาและการหาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้คน้พบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าขอ้คน้พบนั้น
ไปใชห้รือบูรณาการกบัชีวิตประจ าวนัได ้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลกัษณะ   5  ประการไดแ้ก่  (1)  เป็นการ
สอนท่ีเน้นการ   บูรณาการ (2) ช่วยผูส้ร้างความเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาวิชาทั้ง 4 กบัชีวิตประจ าวนัและการท าอาชีพ (3) 
เนน้การพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 (4) ทา้ทายความคิดของผูเ้รียน (5)  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น และ
ความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นวา่วิชาเหล่านั้น
เป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีสามารถน ามาใชไ้ดทุ้กวนั 
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ดงันั้ นเม่ือผูว้ิจยัเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ท่ีเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพส าหรับ
นกัศึกษาสาขาพืชศาสตร์  การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ 1 จะประกอบดว้ยภาคบรรยายเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงการจดัการ
เรียนการสอนมีจุดประสงคท่ี์ส าคญัคือใหผู้เ้รียนฝึกและท าความเขา้ใจกบักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา
คน้ควา้หรือแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ ฝึกทั้ งดา้นความคิดและดา้นลงมือปฏิบัติจริง โดยฝึกเช่ือมโยงความรู้ภาคทฤษฎีเขา้กับ
สถานการณ์จริง ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามาใชใ้นรายวชิาฟิสิกส์ 1 ท่ีจดัให้กบันกัศึกษาจาก
สาขาพืชศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน และไดศึ้กษาผล
การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานในการจดัการสอนแบบสะเตม็ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือพฒันาทักษะในการแกปั้ญหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
2. ขั้นตอนการท าวจิยั 

2.1 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัในชั้นเรียน ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดบัการบูรณาการแบบขา้ม
สาขาวชิา โดยการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัศึกษาเช่ือมโยงความรู้และทกัษะท่ีเรียนรู้จากวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์กบัชีวติจริง โดยประยกุตค์วามรู้และทกัษะเหล่านั้นในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชนหรือสงัคม 
และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเอง ผูส้อนก าหนดกรอบของปัญหากวา้งๆ ใหน้กัศึกษาและใหน้กัศึกษาระบุปัญหา
ท่ีเฉพาะเจาะจงและวธีิการแกปั้ญหาเอง โดยก าหนดกรอบของปัญหาดงัน้ี  

(1) ปัญหาหรือค าถามท่ีนกัศึกษาสนใจ  
(2) ก าหนดหลกัฐานของการด าเนินการของตนเองในแต่ละขั้น  
(3) ความรู้เดิมของนกัศึกษา ผา่นกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities)  

 2.2 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จากสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาฟิสิกส์  1 ภาคเรียนท่ี 2/2560 
จ านวน 25 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมิน
ทกัษะในการแกปั้ญหา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

2.3 นิยามของ STEM ในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดดงัน้ี 
  S (Science) หมายถึง ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีนักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชาหรือ โดยอาศัย

กระบวนการสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) 
  T (Technology) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีมีการประยกุต์ศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชใ้น

การแกปั้ญหา ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาส่ิงต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ หรือความจ าเป็นของมนุษย ์โดยใชค้วามรู้
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  E (Engineering) หมายถึง การสร้างสรรค์นวตักรรมหรือสร้างส่ิงต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
มนุษย ์โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุ กต์ใช้สร้างสรรค์ช้ิน                 
งานนั้น ๆ 

  M (Mathematics) หมายถึง การค านวณ ท่ีน ามาใชก้ารสร้างสรรคน์วตักรรมหรือช้ินงาน 
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2.4 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาผา่นกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities)  
ระยะเวลา 15 สปัดาห์ 
 สัปดาห์ที ่1-3 ผูว้จิยัไดอ้ธิบายและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการแกปั้ญหาให้นกัศึกษาโดยผ่านกิจกรรมต่าง 
ๆ เช่น กิจกรรมสะพานรักราชมงคลลา้นนา กิจกรรมเวลาแห่งความสุข กิจกรรมกระป๋องอศัจรรย ์กิจกรรมสมดุลแห่งหยิน   
หยาง เป็นตน้ 
 

                               
 

ภาพที ่1 กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการคิดและการแกปั้ญหา 

สัปดาห์ที่ 4-5 ผูว้ิจัยอธิบายกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities) ให้กับกลุ่มตัวอย่าง และก าหนดการ
รายงานความก้าวหน้าของการท าโครงงานจ านวน 5 คร้ังเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและแก้ไขช้ินงาน                  
โดยก าหนดให้สร้างช้ินงานท่ีใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์และเช่ือมโยงกับความรู้ด้านการเกษตร และร่วมกันกับนักศึกษา
ก าหนดใหบ้นัทึกประชุมเป็นหลกัฐานของการด าเนินการของกลุ่มในแต่ละขั้น 
สัปดาห์ที ่7  กลุ่มตวัอยา่งรายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 1 พร้อมกบัส่งบนัทึกการประชุมการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบการท างาน 
และประชุมกลุ่มตวัอยา่งน าเสนอจะท าโครงงาน เร่ืองต่าง ๆท่ีสนใจของแต่ละกลุ่ม 
 สัปดาห์ที ่ 8 กลุ่มตวัอยา่งรายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 2 พร้อมกบัส่งบนัทึกการประชุมการวางแผนงาน การสืบคน้ขอ้มูล 
การออกแบบช้ินงาน 
สัปดาห์ที ่11 กลุ่มตวัอยา่งรายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 3 พร้อมกบัส่งบนัทึกการประชุมการจดัท าช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
สัปดาห์ที ่ 14 กลุ่มตวัอยา่งรายงานความกา้วหนา้คร้ังท่ี 4 พร้อมกบัส่งบนัทึกการประชุมการจดัท าช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์
และแกไ้ขตามขอ้แนะน า พร้อมกบัรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
สัปดาห์ที ่15 กลุ่มตวัอยา่งน าเสนอโครงงาน ในรูปแบบนิทรรศการ 
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ภาพที ่2 การน าเสนอโครงงานในรูปแบบนิทรรศการตามแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบสะเตม็ศึกษา 
 

2.5 เคร่ืองมือท่ีใชท้ าการวจิยั  ประกอบดว้ย 
     2.5.1  รายงานบนัทึกการประชุมกลุ่มของนกัศึกษา 
     2.5.2   แบบประเมินการออกแบบและสร้างช้ินงาน มีรายการประเมินประกอบด้วย การใช้หลักการทาง

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและกระบวนการออกแบบ ทางวิศวกรรม ความส าเร็จของงาน ประสิทธิภาพของชุด
อุปกรณ์ การวางแผนและการท างานร่วมกนั ความคิดสร้างสรรค ์และความคิดวเิคราะห์วจิารณ์  

     2.5.3 แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นการประเมินหลงัเรียนโดยจดัท าโครงงานเก่ียวกบัการ
แกปั้ญหา เร่ือง การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางฟิสิกส์เพ่ือการเกษตร กลุ่มละ 1 โครงงาน โดยการวดัผลใชแ้บบประเมินโครงงาน
โดยผ่านผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) คะแนน 15 
คะแนน 
 2.6 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
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ผลและวจิารณ์ผล 
ตารางที ่1 แสดงผลการประเมินทกัษะการแกปั้ญหา 
ประเด็นประเมิน คะแนนตามเกณฑ ์ ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 
ระบุปัญหา 1.71 57.14 พอใช ้
เสนอแนวทางการแกปั้ญหา 1.86 61.90 พอใช ้
เลือกแนวทางการแกปั้ญหา 1.57 52.38 พอใช ้
เช่ือมโยงความรู้ทฤษฎีสู่การ
ประยกุตใ์ช ้

2 66.66 พอใช ้

การน าเสนอ 1.86 61.90 พอใช ้

เฉล่ีย ( )X  1.80 60 พอใช ้

  
 จากตารางท่ี 1  นกัศึกษามีทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหา  อยูใ่นระดบัพอใช ้ ( )60%X =  ถา้พิจารณาเป็นราย
ดา้นจากค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี นักศึกษามีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
ทฤษฎีทางฟิสิกส์ไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรอยู่สูงท่ีสุด ( )66.66%X = รองลงมาคือการเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหาและการน าเสนอตามล าดบั ( )61.90%X =  
 จากการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา ผา่นกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities) พบวา่ 
 1) การออกแบบและสร้างโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งด าเนินการตามนิยามสะเตม็ศึกษาดงัน้ี ทบทวนความรู้วชิาฟิสิกส์
ท่ีเก่ียวขอ้ง (S=Science) การเคล่ือนท่ีแนวราบ การเคล่ือนท่ีในแนวด่ิง กฎการเคล่ือนท่ี งานพลงังาน กลศาสตร์ของไหล 
ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ พลงังานทดแทน การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง (T=Technology) ในการออกแบบช้ินงาน             
การเลือกใชว้สัดุท่ีมาประกอบช้ินงาน (E=Engineering) โดยการค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (M=Mathematics) 
 2) ผลประเมินการออกแบบและสร้างช้ินงานของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  
 1. มีการใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในท า
โครงงานของกลุ่มตวัเอง 
  2.มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในภาพรวม 
  3. สามารถท างานส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด และเป็นไปตามเง่ือนไข  
 4. มีการออกแบบวธีิการทดสอบประสิทธิภาพโครงงานและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
 5.มีการวางแผนและการท างานร่วมกนั มีการประชุมเพ่ือการวางแผนการท างาน แบ่งหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ  
 6. มีการอภิปรายและลงขอ้สรุปร่วมกัน ในประเด็นปัญหาท่ีพบและทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน
ออกแบบและพฒันาโครงงานของกลุ่มตวัเอง 
 

สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาในรายวชิาฟิสิกส์ 1 มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษา
การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาในรายวชิาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา น่านท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์  1 ภาคเรียนท่ี 2/2560 จ านวน 25 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ี
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ใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินทกัษะในการแกปั้ญหา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย  
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ความสามารถในการแกปั้ญหา เร่ือง การประยกุต์ใชค้วามรู้ทางฟิสิกส์เพ่ือการเกษตร ของนักศึกษาท่ีจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทางของสะเตม็ศึกษา โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานภาพรวมพบวา่นกัศึกษามีความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่น
ระดบัพอใช ้ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัศึกษามีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทฤษฎีสู่การประยกุตใ์ชเ้ป็นล าดบัท่ี 
1 และความสามารถในการเลือกแนวทางการแกปั้ญหาเป็นล าดบัสุดทา้ย 
 2. การน าการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดบัการบูรณาการแบบขา้มสาขาวชิา ผา่นกิจกรรมโครงงานเป็น
ฐาน ( Project-based activities) โดยการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นักศึกษาเช่ือมโยงความรู้และทักษะท่ีเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์กบัชีวิตจริง โดยประยกุตค์วามรู้และทกัษะเหล่านั้นในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
จริง และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเอง และศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ      สะเตม็ศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบั นิยาม
ของ STEM ในการศึกษา คือ S (Science) พบในส่วนการทบทวนความรู้และน าหลกัการดา้นวิทยาศาสตร์มาใช ้ส่วนของ 
T(Technology) คือ การสืบคน้ขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้หลายๆ แหล่ง ส่วนของ E (Engineering ) ดา้นวิ
ศกรรมศาสตร์   พบในส่วนการสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงานของแต่ละกลุ่ม โดยอาศยัความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และกระบวนการทางเทคโนโลยมีาประยกุตแ์ละ M(Mathematics) พบในส่วนการค านวณในการสร้างสรรคส่์วนต่าง ๆของ
โครงงานของแต่ละกลุ่ม  
  

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณหัวหนา้สาขาวทิยาศาสตร์และคณาจารยส์าขาวทิยาศาสตร์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนผูว้จิยัในการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา ผ่านกิจกรรม
โครงงานเป็นฐาน ( Project-based activities) และขอขอบคุณนกัศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
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แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
รายวชิาคณติศาสตร์ดิสครีตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 

Guidelines for Quality Development in Learning and Teaching Arrangements of Discrete 
Mathematics for Faculty of Industrial Education, RMUTP 

 
อมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ1*  

Umpaporn   Peerawanichkul1* 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์      
ดิสครีตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัใช้ขอ้มูลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของ
นกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสตรีต ปีการศึกษา 2556-2560 จ านวน 76 
คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 

 ผลการวิจยัพบวา่ ในปีการศึกษา 2556-2560 นกัศึกษาประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสค
รีต ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.51, . .S D = 0.72) ส่วนแนวทางการพฒันาคุณภาพการเรียน   การสอน พบวา่ ผูส้อน
ควรให้ขอ้มูลและแนะน าแหล่งคน้ควา้หาความรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนศึกษาความรู้เพ่ิมเติม มีการปรับปรุงส่ือการสอนให้ทนัสมยั 
พฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีช่วยสอนใหน้กัศึกษาสามารถน าไปทบทวนนอกห้องเรียนได ้และส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการ
ฝึกปฏิบติัเพ่ิมมากข้ึน 
 
ค าส าคญั : การพฒันาคุณภาพ; การจดัการเรียนการสอน; คณิตศาสตร์ดีสตรีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต    
  กรุงเทพมหานคร 10300  
1 Department of computer engineering, Faculty of industrial education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Vachira  
  Phayaban, Dusit, Bangkok, District, Province 10300, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : umpaporn.p@rmutp.ac.th 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to find guidelines for quality development in learning and teaching arrangements 
of discrete mathematics for faculty of industrial education. The sample was used to evaluate the quality of teaching and 
learning of computer engineering 76 students enrolled in the Mathematics curriculum for the year 2013-2020.  The 
instrument used in this study was questionnaires evaluation of teaching quality. The statistics used in data analysis were a 
percentage, average, standard deviation. 

The study found that the academic year 2556-2017, the students assessed the quality of the teaching of the 
discrete mathematics curriculum at a high level ( x =  4.51, . .S D =  0.72) . Guidelines for the development of teaching 
quality found that teachers should provide information and advice on learning resources to help them learn more, 
improved teaching materials, innovative media technology helps students to review outside the classroom and to 
encourage students to practice more. 

 

Keywords: Quality Development; Teaching and Learning; Discrete Mathematics 
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บทน า 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล 

เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถว้น รอบ คอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาศาสตร์อ่ืนๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
(ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) อีกทั้งคณิตศาสตร์ยงัถูกจดัวา่เป็นศาสตร์สัมบูรณ์ ท่ีไม่จ าไม่เป็นตอ้งมีการอา้งถึงจากโลกภายนอก 
ซ่ึงนกัคณิตศาสตร์ก าหนดและพิจารณาโครงสร้างบางประเภท ส าหรับใชใ้นคณิตศาสตร์เองโดยเฉพาะ เน่ืองจากโครงสร้าง
อาจท าใหส้ามารถอธิบายสาขายอ่ย ๆ หลาย ๆ สาขาไดใ้นภาพรวม หรือเป็นประโยชน์ในการค านวณพ้ืนฐาน 

รายวิชาคณิตศาสตร์ดีสคริต เป็นรายวิชาท่ีมีความส าคญักับการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็นพ้ืน
ฐานความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์บนพ้ืนฐานของ ตวัด าเนินการทาง
ตรรกศาสตร์ และตอ้งมีการแกปั้ญหาบนพ้ืนฐานของหลกัการค านวณทางคอมพิวเตอร์ ดงันั้น    การเรียนการสอนตอ้งมีการ
พฒันาความคิดของผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน รอบ คอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรการศึกษานั้ น 
นอกจากจะข้ึนอยูก่บัตวัผูเ้รียน ครูผูส้อน และสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาแลว้ ยงัมีปัจจยัส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาและพฒันาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและผูเ้รียน โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ใจยาก ดงันั้นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลในดา้น
การส่ือสาร การสืบเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งขอ้สมมติฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการ
แกปั้ญหา และยงัเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งวชิาการดา้นอ่ืนๆ ดว้ย  

ดงันั้นการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดหลกัการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียน เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด เน่ืองจากการมีส่วนร่วมสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น ความ
กระฉบักระเฉง และความต่ืนตวัในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และความสามารถในการ
เรียนรู้แบบน าตนหากผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นการวางแผนการ
เรียนรู้ ขั้นท ากิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 
  ดงันั้นเพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสครีตมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนเขา้ใจเรียนไดง่้ายข้ึน 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจหาแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีต โดยศึกษาจากการ
เรียนการสอนท่ีผา่นมา เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขการเรียนการสอนในปัจจุบนัให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการ
ของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนทางดา้นคณิตศาสตร์ต่อไป  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อหาแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีตของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 254 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ดิสตรีต ปีการศึกษา 2556-2560 จ านวน 76 คน โดยวธีิสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีต
ของส านักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ส านักงานส่งเสริมงาน
วชิาการและงานทะเบียน, 2560) จ านวน 12 ขอ้ และแบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์
ดีสครีต เป็นลกัษณะแบบปลายเปิด จ านวน 4 ขอ้  
3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน  
2. ก าหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
3. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสครีต เป็นลกัษณะเป็นแบบ

ปลายเปิด จ านวน 4 ข้อ ประกอบไปด้วย เน้ือหาท่ีใช้สอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน และการวดัและ
ประเมินผล 

4. น าแบบประเมินและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ อยูร่ะหวา่ง 0.67-
1.00 แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นน าไปทดลองกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 25 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและภาษาท่ีใช ้และท าการหาค่าสมัประสิทธ์ิ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 
95%  

6. น าแบบประเมินและแบบสอบถามการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสครีตท่ีสมบูรณ์แลว้ไปทดลองกบั
กลุ่มตวัอยา่งต่อไป และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล  
4. การวเิคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
 ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตทาง 
Online ระหวา่งปีการศึกษา 2556-2560 น ามาวเิคราะห์ตามหลกัสถิติ ดงัน้ี 
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 1.  น าขอ้มูลมาค านวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้่าคะแนนเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( . .S D ) โดย
ก าหนดลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 
       ระดบัคะแนน   ความพึงพอใจ 
   5   ดีมาก 
   4   ดี 
   3   พอใช ้
   2   นอ้ย 
   1   นอ้ยท่ีสุด 
 2.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้าการวิเคราะห์การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเทียบกับเกณฑ์การแปลผล 
ดงัต่อไปน้ี   
         ค่าเฉล่ีย   ระดบัสภาพปัญหา 
 4.51 – 5.00   ดีมาก 
 3.51 – 4.50   ดี 
 2.51 – 3.50   พอใช ้
 1.00 – 2.50   ตอ้งปรับปรุง 
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ผลการวจัิย 
  ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตของ                    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลการวจิยั พบวา่ 

 
ภาพที ่1 ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีต ปีการศึกษา 2556-2560 

 
  จากภาพท่ี 1 ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดิสครีต ปีการศึกษา 2556-2560 พบวา่ นกัศึกษา
ท่ีเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาใน
รายวชิาตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 ทุกปีการศึกษา และเม่ือพิจารณาถึงแบบสอบถามการเรียนการสอนรายวชิา
คณิตศาสตร์ดีสครีตเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้ง 4 ดา้น ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์การเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดีสครีต 

รายละเอียด จ านวน (ความถ่ี) 
1. เน้ือหาท่ีใชส้อน   
ควรใหข้อ้มูลและแนะน าแหล่งคน้ควา้หาความรู้ 45 
เน้ือหามีความหลายหลาย 34 
มีแบบฝึกหดัและเฉลยเพ่ิมเติม 31 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการฝึกปฏิบติัเพ่ิมมากข้ึน    23 
 
 

4.51

4.44

4.79

4.87

4.51

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์การเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดีสครีต (ต่อ) 
รายละเอียด จ านวน (ความถ่ี) 

เนน้กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 13 
มีการจดักิจกรรมท่ีร่วมกลุ่มกนัท างานเพ่ิมมากข้ึน 10 
3. ส่ือการสอน  
มีการปรับปรุงส่ือการสอนใหท้นัสมยั 20 
พฒันาส่ือการสอนแบบ Online  10 
มีใบงานและแบบฝึกหดัใหห้ดัปฏิบติั 4 
4. การวดัและประเมินผล  
มีการวดัผลตามสภาพจริง 5 
เม่ือท าการวดัผลควรแจง้ผลการทดสอบใหก้บันกัศึกษาไดรั้บทราบ 3 
 
  จากตารางท่ี 1 แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ดีสคริต พบวา่ ผูส้อนควรให้ขอ้มูลและ
แนะน าแหล่งค้นควา้หาความรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนศึกษาความรู้เพ่ิมเติม มีการปรับปรุงส่ือการสอนให้ทันสมัย พัฒนาส่ือ
นวตักรรมเทคโนโลยช่ีวยสอนใหน้กัศึกษาสามารถน าไปทบทวนนอกหอ้งเรียนได ้และส่งเสริมให้นกัศึกษามีการฝึกปฏิบติั
เพ่ิมมากข้ึน    

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษา พบวา่ การจดัการเรียนการสอนท่ีผา่นมาผูเ้รียนมีความพึงพอใจตอ่การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก 
และผูเ้รียนตอ้งการใหผู้ส้อนปรับปรุงวิธีการสอน ส่ือการสอน และกิจกรรมการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุวรรณา 
จุย้ทอง (2558) กล่าวไวว้่า เทคนิคการสอนครูสอนคณิตศาสตร์ท่ีดี ตอ้งมีการน าเขา้สู่บทเรียน  ตั้ งค  าถาม ใช้วาจากริยา
ท่าทางส่ือความหมาย และเนน้การใชส่ื้อการสอน กระบวนการกลุ่ม เพ่ือพฒันการคิดของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ บรรจง  พลขนัธ์ และคณะ (2555)  ท่ีไดท้ าการวิจยัแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยั
อาชีพวาปีปทุม พบว่า สถานศึกษาควรจดัการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและเน้นการปฏิบติัจริง จดัหลกัสูตรท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของผู ้เรียน ครูผู ้สอนควรจัดท าแผนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการหลักการทาง
วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนดว้ย  ดงันั้น แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ดีสคริตท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบนั้น ผูส้อนควรเนน้การจดัการเรียนการสอนท่ีฝึก
ใหคิ้ดวเิคราะห์ มีการน าส่ือการสอนท่ีทนัสมยัท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา เช่น Google Classroom, E-learning  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้ 
 ผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การสืบเสาะใหผู้เ้รียนไดมี้การแกไ้ขปัญหา มี
การตั้งขอ้สมมติฐาน การใหเ้หตุผล และการเลือกใชว้ธีิการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป 
 ควรมีการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน และมีการเปรียบเทียบวิธีการสอนท่ี
แตกต่างกนัเพ่ือใหไ้ดว้ธีิการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวเิคราะห์ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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การพฒันาคู่มือและการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาองักฤษจากเกม  
Overwatch The Guidebook Development and Studying of English Vocabulary toward Overwatch 

Game 
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บทคัดย่อ  
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ สร้างคู่มือส าหรับการเล่นเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย ส าหรับผูเ้ล่นเกมและผู ้
ท่ีตอ้งการเรียนรู้ค าศพัทเ์พ่ิมเติมภายในเกม และ เพ่ือประเมินความรู้ดา้น ค าศพัท์และประเมินความพึงพอใจจากการใชคู้่มือ
เกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เล่นเกม Overwatch จ านวน 20 คน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีได้มาแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือเกม Overwatch ฉบับ
ภาษาไทย แบบทดสอบก่อนและหลงัการอ่าน คู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 
คู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน        

ผลการวิจัย การสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย ได้รวบรวมค าศัพท์ท่ีใช้ภายในเกมมาจัดเรียงตาม
หลกัการใชพ้จนานุกรมเพ่ือใหง่้ายต่อการเปิดคน้หา และยงัมีการแบ่งประโยคท่ีใชภ้ายในเกมออกเป็นช่วงๆ ตามการใชง้าน
เพ่ือใหส้ะดวกต่อการน าไปใชใ้นการสนทนาและยงัมีการแทรกขอ้มูลเก่ียวกบัตวัละครภายในเกมอีกดว้ย 

ผลจากแบบทดสอบพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนการ ทดสอบค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนหลงัจากการอ่านคู่มือ
เกม Overwatch ฉบับภาษาไทย โดย คะแนนเฉล่ียก่อนการอ่านคู่มืออยู่ท่ี 5 คะแนน และหลงัการอ่านคู่มือเฉล่ียอยู่ท่ี 10 
คะแนน ผลจาก แบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใชคู้่มือมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.22 ซ่ึง ถือวา่
อยูใ่นระดบัมาก    
 
ค าส าคญั : การพฒันา, ค าศพัทภ์าษาองักฤษ,  เกม Overwatch 
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ABSTRACT  
 

The research aimed to create The Guidebook of playing Overwatch Game Thai Version for players  who need 
to know in game vocabulary and to evaluate vocabulary knowledge and evaluate the satisfaction of The Guidebook 
Overwatch Game Thai version. The samples in this research were 20 purposive sampling players of the overwatch game. 
The instruments used were The Guidebook Overwatch Game Thai version, pre and posttest of The Guidebook Overwatch 
Game Thai version and satisfaction questionnaire for The Guidebook Overwatch Game Thai version. The statistics used 
in data analysis were percentage, mean and standard deviation.       
 The results were as follows: The Thai version of the Overwatch Game contained a collection of terms used to 
play the game, sorted by dictionary for easy searching and continued to be used exclusively for games. It was easy to use 
in game’s conversation and also contained information about the characters within the game as well. 

The score of posttest was mean 10 score from  pretest mean at 5 score and satisfaction questionnaire found that 
the samples’ satisfaction to The Guidebook Overwatch Game Thai version mean 4.22 in high level. 
 
Keywords : Development,  English Vocabulary,  Overwatch Game 
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บทน า 

 ปัจจุบันส่ือออนไลน์มีบทบาทเขา้มามีบทบาทกับสังคมเป็นอย่างมากทั้งในเร่ืองการท างาน และการด ารงชีวิต 
เยาวชนก็เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีใชส่ื้อประเภทน้ี ซ่ึงส่ือออนไลน์นั้น สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และรวดเร็ว ท าให้เยาวชนไดพ้บกบัส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เฟสบุ๊คส์ ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เพลง คลิปวิดีโอ และเกม เป็นตน้ ซ่ึงโลกออนไลน์ท า
ให้ส่ือเหล่าน้ีแผ่ขยายออกไปอยา่งรวดเร็ว จากปากต่อปาก จากการแชร์ต่อๆ กนัท าให้เกิดเป็นกระแสข้ึนมา ในบางคร้ังส่ือ
ออนไลน์ท่ีเยาวชนไดรั้บมานั้นอาจจะมาจากภาษาต่างประเทศ บางคร้ังส่ือท่ีไดรั้บอาจจะอ่านไม่ออกเลย หรืออ่านออกบา้ง 
ไม่ออกบ้างแต่ส่ือเหล่าน้ีก็ช่วยให้เยาวชนได้พฒันาค าศัพท์หรือความรู้ดา้นภาษาของประเทศนั้นๆ  เกมก็ถือเป็นอีกส่ือ
ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
  ยคุสมยัก่อน การจะเล่นเกมออนไลน์ไดต้วัเกมตอ้งมีการสร้างเซิฟเวอร์ในประเทศไทยหรือค่ายต่างๆ ในประเทศ
ไทย ไปซ้ือลิขสิทธ์ิของแต่ละเกมมาแลว้น ามาแปลเป็นภาษาไทย ตวัอยา่งภาษาตน้ฉบบัท่ีน ามาแปลไดแ้ก่ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 
หรือ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ประเทศเหล่าน้ี มักจะผลิตเกมท่ีมีคุณภาพออกมา มากมายให้ผู ้คนได้เล่นและจับจอง                         
เกม Overwatch ถือเป็นหน่ึงในเกมท่ีผลิตจากคนอเมริกา ท่ีมีตน้ฉบบัเกมเป็นภาษาองักฤษ  เกม Overwatch นั้นถือเป็นเกม
ออนไลน์แนว FPS-MMORPG ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลก และไดรั้บการโหวตให้เป็น Game of The Year ปี 2016 
ซ่ึงตวัเกมนั้นเป็นระบบท่ีให้ผูเ้ล่นจาก หลายๆชาติเขา้มารวมตวักนั ตวัเซิร์ฟเวอร์จะแบ่งออกเป็น 3 เซิร์ฟเวอร์ดว้ยกนัดงัน้ี 
เซิร์ฟเวอร์ อเมริกา ยโุรป และเอเซีย ตวัเกมนั้นรองรับภาษาไดห้ลากหลายเช่น ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาจีน และภาษา
เกาหลี เป็นตน้ แต่ยกเวน้ภาษาไทยท่ีตวัเกมยงัไม่มีระบบรองรับ ซ่ึงในบางคร้ัง เป็นปัญหาส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเล่นเกมน้ี ส่วน
ใหญ่ปัญหาจะเกิดจากการแปลค าอธิบาย  วธีิการเล่นหรือค าเตือนท่ี เป็นภาษาองักฤษไม่ออกหรือบางคนไม่สนใจเพราะคิด
วา่ไม่ใช่ภาษาไทย เลยไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งอ่าน แต่ หารู้ไม่วา่การสอนเก่ียวกบัตวัเกมนั้นมีประโยชน์มากๆ ส าหรับผูท่ี้เล่นเกม
แนวน้ีเป็นคร้ังแรก นอกจากปัญหาท่ีเก่ียวกับการอ่านค าอธิบายแลว้ยงัมีปัญหาเก่ียวกับการส่ือสารด้วย เน่ืองจากเกม 
Overwatch เป็นเกมท่ีสามารถรวมผูเ้ล่น จากหลายประเทศท าให้การใชภ้าษาไม่ใช่มีแค่ภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่แลว้จะใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่วนมาก การเล่นเกมแนว MMO (Massive Multiplayer Online หมายถึงเกมท่ีตอ้งเล่น ร่วมกบัผูเ้ล่นอ่ืน
จ านวนมากกวา่ 1 คน) นั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการสนทนากบัเพ่ือนร่วมทีมเพ่ือน าไปสู่ชยัชนะ บางคร้ังท่ีเราพบเจอผูเ้ล่น
ไทยแต่ไม่มีการสนทนาร่วมกบัทีมเลยอาจจะเป็นเพราะ เหตุผลท่ีวา่ ฟังไม่ออกหรืออ่านขอ้ความท่ีเป็นภาษาองักฤษไม่ได้
ทั้ งๆ ท่ีส่วนใหญ่ ค าศพัท์ท่ีใชน้ั้นจะ เป็นค าศพัท์พ้ืนฐานง่ายๆ ก็ตาม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันาคู่มือเกม 
Overwatch ฉบับแปลภาษาไทยเพื่อให้ผู ้ท่ีนิยมเล่นเกมออนไลน์ไดมี้ความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์เพ่ิมเติมหรือเพ่ิมความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบและ ค าศพัทภ์ายในเกม Overwatch เพ่ิมมากข้ึนและสามารถน าค าศพัทเ์หล่านั้นมาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยส าหรับผูเ้ล่นเกมและผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้ค าศพัทเ์พ่ิมเติมภายในเกม  

2. เพ่ือประเมินความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละประเมินความพึงพอใจจากการใชคู้่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

 ประชากร 
ประชากร คือ ผูท่ี้นิยมเล่นเกมออนไลน์ ตามร้านเกมออนไลน์ในเขต อ.เมือง น่าน  

               กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือผูท่ี้เล่นเกม Overwatch จ านวน 20 คน 

               เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. คู่มือเกม Overwatch ฉบบัแปลภาษาไทย              
2. แบบฝึกหดัก่อนและหลงัการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั ค าศพัท ์

ภายในเกม Overwatch           
3. แบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจต่อการใชคู้่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย 

 โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ Level 

 ในเกม Overwatch   
ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อคู่มือและศึกษาค าศพัทภ์ายในเกม Overwatch เป็น 

ถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale มี จ านวนทั้งหมด 10 ขอ้ โดยมีการ
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

5   หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                     
4    หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก          
3  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง         
2   หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย          
1   หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการจดัท าคู่มือ 

             การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  1.  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นขอ้มูลในการสร้างเคร่ืองมือ  

2. สร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบบัแปลภาษาไทยโดยแปลจากเน้ือหาภาษาองักฤษในเกม 
    3.จดัท าร่างแบบสอบถามและแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค าศพัทภ์ายในเกมเพ่ือเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ  
แกไ้ข แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี   
 1. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม – เดือนกนัยายน 2560                     
   2.แจกแบบทดสอบก่อนอ่านคู่มือเกมฉบบัภาษาไทยให้กลุ่มตวัอย่างโดยให้เวลาท าแบบทดสอบ 15 

นาที และเก็บแบบทดสอบคืน      
   3.แจกคู่มือเกม Overwatch ฉบบัแปลเป็นภาษาไทยให้กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยให้เวลากลุ่มตวัอยา่งศึกษา

คู่มือเป็นเวลา 2 อาทิตย ์  
  4.น าแบบทดสอบหลังอ่านคู่มือเกมแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างอีกคร้ังโดยให้เวลาเท่ากันกับการท า

แบบทดสอบก่อนอ่านคู่มือ  
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   5.หลงัจากนั้นด าเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกและเก็บคืนดว้ย
ตนเอง โดยใหเ้วลาในการท าแบบสอบถาม 20  นาที 

  6. เก็บรวบรวมขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชก้ารหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้แปรผล ตามเกณฑข์องเบสท์

และคาห์น ซ่ึงมีค่าคะแนนดงัน้ี   
ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00    หมายถึง   มากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.00  หมายถึง   มาก  
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.00  หมายถึง   ปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.00 หมายถึง   นอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด  
2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วเิคราะห์จากขอ้เสนอแนะของแบบสอบถาม และน าเสนอเชิงบรรยาย 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการวจิยั 

 การด าเนินงานวิจยั เร่ือง การพฒันาคู่มือและศึกษาค าศพัท์ภาษาองักฤษจากเกม Overwatch มี จุดมุ่งหมาย เพ่ือ
สร้างคู่มือส าหรับการเล่นเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยส าหรับผูเ้ล่นเกมและผูท่ี้ ตอ้งการเรียนรู้ค าศพัท์เพ่ิมเติมภายในเกม 
และ เพื่อประเมินความรู้ดา้นค าศพัท์และประเมินความพึง พอใจจากการใชคู้่มือส าหรับการเล่นเกม Overwatch โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นแบบเจาะจงคือ ผูท่ี้เล่นเกม Overwatch online  จ านวน 20 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดย
หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผูว้ิจัยได้น าเสนอ
ผลการวจิยัดงัน้ี 
  1. คะแนนก่อนและหลงัการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบบัแปลภาษาไทย  

2. ความพึงพอใจต่อคู่มือเกม Overwatch ฉบบัแปลภาษาไทย  
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนก่อนและหลงัอ่านคู่มือเกม (n=20) 
การทดสอบ ค่าเฉล่ีย S.D 
ก่อนอ่านคู่มือ  
หลงัอ่านคู่มือ  

5.30   
10 

1.30 
0.00  

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่จากการท าแบบฝึกหดัก่อนและหลงัการอ่าน “คู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย”ปรากฏวา่

กลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน ท าแบบฝึกหัดก่อนการอ่านคู่มือเกม Overwatch ฉบับภาษาไทย ได้คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 5.30 
คะแนน และท าแบบฝึกหดัหลงัการอ่าน คู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย ไดค้ะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 10 คะแนน 
ตารางที ่ 2  แสดงขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบั Level ในเกม Overwatch 
ระดบั Level จ านวน (คน)  ร้อยละ 
Level 1-50  
Level มากกวา่ 51 ข้ึนไป 

10 
10 

50.00 
50.00 

รวม 20 100.00 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ระดบั Level 1-50 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และระดบั Level มากกวา่ 
51 ข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
ตารางที ่3 แสดงขอ้มูลความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อ “คู่มือ เกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย” 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D ระดบั 
1. รูปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน และขนาด รูปเล่มมีความเหมาะสม  4.15 0.37 มาก 
2. ขนาดของตวัอกัษรมีความเหมาะสม 4.15 0.49 มาก 
3. คู่มือมีความสะดวกในการพกพาและใชง้านง่าย 4.20 0.52 มาก 
4. มีความเหมาะสมในการจดัรูปแบบของค าศพัทแ์ละค าแปล 4.15 0.59 มาก 
5.ท่านได้รับความรู้จากคู่มือและสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเล่นเกมได ้

4.15 0.75 มาก 

6.เน้ือหาของคู่มือตรงต่อความตอ้งการของท่าน 4.45 0.69 มาก 
7.ท่านมีความรู้เพ่ิมเติมดา้นค าศพัทท่ี์ใชใ้นเกม Overwatch  4.25 0.72 มาก 
8.ท่านสามารถน าค าศพัทแ์ละประโยคสนทนาไป ใชใ้นเกมได ้ 4.30 0.57 มาก 
9.มีค าศพัทแ์ละประโยคมีเพียงพอต่อการ น าไปใชใ้นการเล่นเกม 4.25 0.72 มาก 
10.ท่านสามารถน าค าศพัท์และประโยคท่ีใชใ้นการสนทนาในคู่มือไปปรับ
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 

4.1 0.55 มาก 

รวม 4.22 0.60 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูเ้ล่นเกมมีความพึงพอใจต่อ “คู่มือ เกม Overwatch ฉบบั ภาษาไทย”โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ (1) เน้ือหาของคู่มือตรงต่อความตอ้งการของผู ้
เล่นเกม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 รองลงมา คือ (2) ผูเ้ล่นเกมสามารถน าค าศพัท์และประโยคสนทนาไปใชใ้นเกมได ้อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และ (3) มีความรู้เพ่ิมเติมดา้นค าศพัท์ท่ีใชใ้นเกม Overwatch และ มีค าศพัท์และประโยค
เพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการเล่นเกม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25   
 

วจิารณ์ผล 
 จากการวิจยัเร่ืองการพฒันาคู่มือและศึกษาค าศพัท์ภาษาองักฤษเกม Overwatch ผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิจยัมาวิจารณ์
ผลไดด้งัน้ี   

1. ด้านการพฒันาคู่มือและศึกษาค าศัพท์ภาษาองักฤษเกม Overwatch ฉบับภาษาไทยได้รับการพฒันาให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมในองคป์ระกอบคู่มือดา้นเน้ือหาและความถูกตอ้งของเน้ือหา รูปแบบเล่ม รูปภาพและสีสันประกอบใน
เล่ม ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัได้สร้างคู่มือด้วยการพฒันามากจากแนวทางของปรีชา ช้างขวญัยืน (2556) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นแรกคือ การวเิคราะห์ขอ้มูล เน้ือหา ค าศพัท์ภาษาองักฤษภายในเกม Overwatch และรวบรวมค าศพัท์ท่ีใช้
ภายในเกมดงักล่าวมาจดัเรียงตามรูปแบบภายในเกมและเรียงค าศพัท์ตามหลกัการใชพ้จนานุกรม เพ่ือให้ง่ายต่อการเปิด
คน้หา นอกจากน้ียงัมีการแบ่งประโยคท่ีใชภ้ายในเกมออกเป็นช่วงๆเพ่ือให้ สะดวกต่อการน าไปใชใ้นการสนทนาและยงัมี
การแทรกเน้ือหาขอ้มูลและรายละเอียดตวัละครภายในเกม เม่ือสร้างคู่มือเสร็จแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหาและ ส่วนประกอบของคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยเพ่ือน าขอ้เสนอแนะและขอ้บกพร่องมา 
ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหคู้่มือมีความสมบูรณ์  
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อยา่งไรก็ตามในระหวา่งการสร้างคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทย ผูว้จิยัไดพ้บอุปสรรค บางประการเช่น การ
เปล่ียนแปลงของค าศพัทภ์าษาองักฤษภายในเกม เน่ืองจากเกมมีการอพัเดทแพทซ์เร่ือยๆท าใหค้  าศพัทท่ี์พบภายในเกมบางค า
ถูกเปล่ียนแปลงไปถึงแมต้วัเกมจะมีการอพัเดทแต่ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกค าศพัทท่ี์ถึงแมเ้กมอพัเดทก็จะไม่เปล่ียนแปลงและน าลง
มาใส่ในคู่มือเพ่ือใหง่้ายตอ่การคน้หาความหมาย  

2. ดา้นผูเ้ล่นเกม Overwatch หลงัจากไดน้ าคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยไปศึกษา ท าให้ผูเ้ล่นดังกล่าวมี
ความรู้ด้านค าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษภายในเกมเพ่ิมมากข้ึน โดยวดัจากการท าแบบฝึกหัดจ านวน 10 ข้อซ่ึง 
แบบฝึกหัดจะแบ่งออกเป็นสองช่วงไดแ้ก่ แบบฝึกหัดก่อนการศึกษาคู่มือ และแบบฝึกหัดหลงัการศึกษา คู่มือผลปรากฏวา่ 
คะแนนหลงัจากการอ่านคู่มือมีคะแนนมากกว่าก่อนการอ่านคู่มือ ซ่ึงนับไดว้า่คู่มือน้ีมีประโยชน์ต่อผูเ้ล่นเกม Overwatch 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิตรลดา ววิฒัน์เจริญวงศ ์(2554) ท่ีไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง ผลของการใชเ้ทคนิคการทดสอบยอ่ยท่ี
มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ในรายวชิา ACT314 การบญัชีบริหาร สาขาวชิาการบญัชี คณะบญัชี มหาวทิยาลยั
ศรีปทุม ซ่ึงไดผ้ล สรุปวา่ คะแนนการทดสอบหลงัเรียนมากกวา่คะแนนการทดสอบก่อนเรียนซ่ึงเป็นพฒันาการ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา ซ่ึงหมายความวา่นกัศึกษามีพฒันาการทางดา้นการเรียนท่ีดีข้ึน  

3.ดา้นความพึงพอใจต่อคู่มือเกม Overwatch ฉบบัภาษาไทยซ่ึงในภาพรวมผูเ้ล่นเกมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เน้ือหาของคู่มือตรงต่อความตอ้งการของผูเ้ล่นเกม นอกจากน้ีผูเ้ล่นเกมสามารถน าค าศพัท์และประโยค
สนทนาไปใชใ้นเกมได ้นอกจากน้ีผูเ้ล่นเกมยงัไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมดา้นค าศพัท์ท่ีใชใ้นเกม Overwatch และ มีค าศพัท์และ
ประโยคเพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการเล่นเกม  

ทั้งน้ีเน่ืองจากคู่มือประกอบดว้ย รูปภาพต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญเก้ือ ครหาเวช (2542) ท่ี
กล่าวไวว้า่คู่มือท่ีดีจะตอ้งค านึงถึงภาษาท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย ควรออกแบบคู่มือ ให้สวยงามน่าหยิบอ่าน มีรูปภาพ หรือ
การ์ตูนประกอบ เพ่ือให้น่าสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นี ถงั (2556) ท่ีไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการสร้างคู่มือค าราชาศัพท์ไทย 
ส าหรับคนจีนท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยัพบวา่ คู่มือค าราชาศพัท์ไทย ไดรั้บความพึงพอใจต่อ
คนจีนท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในระดบัมาก ซ่ึงไดรั้บความพึงพอใจในหวัขอ้ของเน้ือหาของคู่มือตรงต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านกบัความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผูท่ี้จะสามารถเรียนรู้ภาษาไดดี้มกัเร่ิมจากส่ิงท่ีชอบและใกลต้วัก่อน  ดงันั้นการเล่นเกมออนไลน์ซ่ึงเกมส่วนใหญ่
ไม่ไดมี้ภาษาไทยมารองรับ และการท่ีผูเ้ล่นจะเขา้ใจตวัเกม จึงจ าเป็นตอ้งไปฝึกฝนภาษานั้น ๆ ก่อนถึงจะเขา้ใจตวัเกมได ้            
ซ่ึงแน่นอนวา่ การท่ีผูเ้ล่นไดศึ้กษาและเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยากรู้จริงๆ  มนัจะท าให้เกิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่
การท่ีตอ้งไปนัง่เรียนหนงัสือในหอ้งเรียน และอีกอยา่งคือภาษาไม่ใช่ส่ิงท่ีเรียนแลว้จะสามารถเรียนรู้ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
แต่กลบัตอ้งอาศยัเวลาและการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงเกมก็เป็นไอเทมช้ินหน่ึงท่ีท าให้ผูเ้ล่นสามารถเรียนรู้ภาษาไดอ้ยา่ง
เพลิดเพลิน  
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ี

สนบัสนุนงบประมาณการวจิยั ประจ าปี 2560 ท าใหร้ายงานการวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จเป็นฉบบัสมบูรณ์  
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การพฒันาเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

The Development of a Website in Communicative English for Coping with ASEAN Community of 
Undergraduates of Rajamangala University of Technology 

 
ภนัรัชสา   จารุจินดา1* 

Punrachasa    Jarujinda1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อพฒันาเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ และ (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี ราชมงคล 9 แห่ง จ านวน 450 
คน  ด าเนินการวิจยัโดยการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใชว้ิธีการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) เวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
(2) แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา (3) แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ด้านเน้ือหา
ภาษาองักฤษ (4) แบบสอบถามดา้นความพึงพอใจและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ (1) คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยกีารศึกษาอยูใ่นระดบัดี
มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77  (2) คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเน้ือหาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78  (3) ความ
พึงพอใจของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 และ  (4) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 
  
ค าส าคญั : การพฒันาเวบ็ไซต,์ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร, การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
1สาขาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพฯ 10300 
1Department of General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon , Dusit District, Bangkok   
  10300, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : punrachasa.j@rmutp.ac.th  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  485 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to (1) develop a website in communicative English for coping with ASEAN 
community of undergraduates of Rajamangala University of Technology (2) evaluate the satisfaction of the students who 
used the website and (3) evaluate the factors affecting the students’ self-directed learning. The samples were 450 of the 
second year students in the first academic year 2017 from 9 Rajamangala Universities of Technology. This research was 
conducted by using Non-Probability Sampling. The samples were selected by using Accidental Sampling Method. The 
research instruments were as follows: (1) the communicative English website for coping with ASEAN community of 
undergraduates of Rajamangala University of Technology (2) the website quality evaluation form on educational 
technology, (3) the website quality evaluation form on English content and (4) the evaluation form on satisfaction and the 
factors affecting the students’ self-directed learning after using the website. The statistics used in the data analysis are 
mean and standard deviation. The findings revealed that: (1) The quality of the website on educational technology is in 
the level of “Excellent”. (mean = 4.77). (2) The quality of the website on English content is in the level of “Excellent”. 
(mean = 4.78) (3) The satisfaction on website usage is in the level of “Very Satisfied” (mean = 4.44) and the factors 
affecting learners’ self-directed learning is in the level of “High”. (mean = 4.49) 

 
Keyword: The Development of a Website, Communicative English, Self-directed Learning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  486 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

บทน า 
 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี และ
การศึกษา สืบเน่ืองมาจากวิวฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูค้นสามารถติอต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดอ้ยา่ง
รวดเร็วผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (social media) โดยใชอิ้นเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเคร่ืองมือ ประเทศไทยก็เช่นกนั ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ (2556: ออนไลน์) รายงานวา่ ในปี พ.ศ.2556  ประชากรทุกภาคเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตได ้71.97% และประชากร
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เขา้ถึงอินเตอร์เน็ตได ้91.87%  จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นว่าการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตของคนไทยมี
อตัราสูงและมีแนวโนม้ในการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ภาษาองักฤษถือวา่เป็นภาษาต่างประเทศท่ีมีความส าคญัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เน่ืองจาก (1) นกัศึกษา
ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากต ารา หนังสือ และส่ืออินเตอร์เน็ต ปัจจุบันการเข้ าถึงข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นเร่ืองง่าย แต่การท าความเขา้ใจในขอ้มูลนั้นยงัเป็นปัญหา เน่ืองจากข่าวสารขอ้มูลส่วนใหญ่ในอินเตอร์เน็ต
เป็นภาษาองักฤษ การหาความรู้จากส่ืออินเตอร์เน็ตจะราบร่ืนและประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ส่วนหน่ึงมาจากการท่ี
ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี (2) นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการเตรียมพร้อม
ส าหรับการเข้าสู่งานในอนาคต งานเกือบทุกประเภทต้องการผูท่ี้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษเป็นอย่างดี 
(English Literacy) ดังนั้นผูท่ี้มีความสามารถด้านภาษาองักฤษสูงจะมีโอกาสท่ีดีกว่า  (3) นักศึกษามีความจ าเป็นตอ้งใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน ทั้ งในและต่างประเทศ  (4) ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นในการด ารงชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555: 15) ได้ระบุไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 
2555-2559               วา่ อุดมศึกษาตอ้งจดัการศึกษาท่ีเนน้ภาษาองักฤษและภาษาในอาเซียน เพ่ือให้คนไทยสามารถส่ือสาร
กบัประเทศเพ่ือนบา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมโอกาสในการด ารงชีวติและท างานในระดบันานาชาติ  

จากการศึกษาพบวา่ คนไทยยงัไม่ประสบผลส าเร็จดา้นการใชภ้าษาองักฤษ โดยเฉพาะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ETS Global B.V. (2559: online) เผ ยว่ า  ผ ลค ะแนนสอบ  TOEIC (Test of English for International Communication) 
ประจ าปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยไดค้ะแนนเฉล่ีย 496 คะแนน จากคะแนนเตม็ 990 คะแนน อยูใ่นอนัดบัท่ี 44 จากทั้งหมด 49 
ประเทศ เป็นการสะทอ้นให้เห็นขอ้เท็จจริงด้านทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษของคนไทย ทั้งน้ีทุกมหาวิทยาลยัรวมทั้ ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ก็ก าลงัเผชิญกบัปัญหาดา้นน้ีเช่นกนั การแกไ้ขปัญหาจึงควรไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน  

การเรียนภาษาองักฤษท่ีประสบความส าเร็จนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ เช่น ครูผูส้อน สภาพแวดลอ้ม  และ
ส่ิงส าคญั ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ซ่ึงมีส่วนท าใหก้ารเรียนประสบความส าเร็จสูง  ก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ (2554: 16) กล่าววา่ การศึกษา
คือ การสร้างให้ผูเ้รียนทุ่มเทอยา่งสุดก าลงั จนสามารถสร้างผลงานท่ียอดเยี่ยมได ้ สอดคลอ้งกบั คริสโตเฟอร์ ไรท์ (2549: 
128-129) ไดก้ล่าววา่ ถา้ผูเ้รียนตอ้งการรอบรู้ในวชิาภาษาองักฤษ ผูเ้รียนตอ้งทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ี ตอ้งเรียนอยา่งต่อเน่ืองทั้งใน
และนอกห้องเรียน ผูเ้รียนท่ีดีตอ้งสามารถพึ่งพาตนเองได ้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนดว้ยตนเองได ้  ดงันั้นอาจพอสรุปไดว้า่ 
การเรียนภาษาองักฤษให้ประสบความส าเร็จนั้น ผูเ้รียนควรปรับทศันคติและบทบาทในการเรียนรู้ใหม่ จากการเป็นผูเ้รียน
แบบพึ่งพา (passive learners) มาเป็นผูเ้รียนแบบเชิงรุก (active learners)  ควรหมั่นศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติม และ
ความสามารถเลือกใชส่ื้อการเรียนต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะส่ือทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีความน่าสนใจ เขา้ถึงง่าย และเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยใหผู้เ้รียนเพ่ิมขีดความสามารถดา้นภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี 

เวบ็ไซตส์อนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในปัจจุบนัส่วนมากมีลกัษณะคือ (1) การวางแผนและการวางระบบยงั
ไม่ดีพอ เน่ืองจากผูพ้ฒันามกัจะพฒันาเน้ือหาไปเร่ือย ๆ เท่าท่ีมีเวลา (2) บรรจุเฉพาะเน้ือหา (plain texts) ขาดส่ือมลัติมีเดีย
โดยเฉพาะส่ือเสียง เพื่อให้ผูเ้รียนฝึกฝนทกัษะดา้นการฟังและการออกเสียง (3) เวบ็ไซตบ์างส่วนมีการเช่าพ้ืนท่ีการใชง้าน
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หรือสร้างโดยใชเ้วบ็ไซตส์ าเร็จรูปท่ีให้บริการพ้ืนท่ีฟรี จึงมีการติดตั้งเวบ็แบนเนอร์ (web banners) และโฆษณาจากเจา้ของ
พ้ืนท่ีไวบ้นหน้าเว็บไซต์ค่อนข้างมาก ท าให้ผู ้เรียนขาดสมาธิและขาดความต่อเน่ืองในการเรียนรู้ (4) เว็บไซต์สอน
ภาษาองักฤษท่ีดีและมีคุณภาพนั้นส่วนมากเป็นเวบ็ไซต์เชิงพาณิชย ์มีค่าใชจ่้ายในการเขา้เรียน ท าให้ผูเ้รียนบางส่วนขาด
โอกาสในการเขา้ถึง 

จากปัญหาดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัสนใจและมุ่งมัน่พฒันาเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารข้ึนโดย (1) วางระบบ
และแผนการพฒันาเวบ็ไซตต์ามมาตรฐานวชิาการ มีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ (2) ศึกษาจุดบกพร่องของเวบ็ไซตอ่ื์นเพ่ือ
ปิดจุดบกพร่องเหล่านั้น (3) ติดตั้งอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี    ราชมงคลพระนคร ท่ีมี
มาตรฐาน ไม่มีเวบ็แบนเนอร์และโฆษณารบกวนสมาธิผูเ้รียน (4) เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาท่ีเปิดให้บริการฟรี ทุกคน
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั 
1. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อพฒันาเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ใชเ้วบ็ไซต์ 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์

2. กรอบแนวคดิ 
    ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 1. ตวัแปรตน้ คือ  

    1.1 รูปแบบของการพฒันาเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ ส่ือภาพและเสียง การออกแบบเวบ็ไซต ์ความสะดวกใน 
การใชง้าน องคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต ์การปฎิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้

    1.2 เน้ือหาของบทเรียน ไดแ้ก่ ดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ดา้นวตัถุประสงคแ์ละส่วนน าของ 
บทเรียน ดา้นการใชภ้าษา ดา้นเน้ือหาของบทเรียน  ดา้นแบบฝึกหดัประจ าบทเรียน  ดา้นการออกแบบระบบเรียน 
     1.3 สภาพของผูเ้รียน ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา สถานศึกษา 
 2. ตวัแปรตาม คือ  
     2.1 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อเวบ็ไซต ์

    2.2 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อเน้ือหา ภาษาองักฤษ 
    2.3 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อเวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจต่อการใชเ้วบ็ไซต ์ และดา้นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ตวัแปรต้น                                                                                   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 3.1 เวบ็ไซต์ 
       ปิยวิท เจนกิจจาไพบูลย ์(2540: 41) กล่าวว่า เว็บไซต์เป็นแหล่งรวมเว็บเพจเร่ืองเดียวกันจ านวนมาก และ
สามารถท างานเพ่ิมเติมไดไ้ม่มีวนัส้ินสุด แต่ละเวบ็เพจจะมีการเช่ือมโยงกนัภายใน และเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ เพ่ือให้
ผูอ่้านสามารถอ่านไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

      ดวงพร เก๋ียงค า (2560: 22) กล่าวไวว้่า เวบ็ไซต์ คือ ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต                
ให้ผูใ้ชท้ั่วโลกเขา้ไปอ่านได ้เวบ็ไซต์มีหลายประเภท เช่น เวบ็ไซต์ส่วนตวั เวบ็ไซต์หน่วยงาน เวบ็ไซต์ขององค์กร หรือ
บริษทัเอกชนท่ีด าเนินงานทางดา้นธุรกิจ เป็นตน้  

      ดงันั้น เวบ็ไซต์ หมายถึง แหล่งรวมขอ้มูลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีน าเสนอในอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของเวบ็
เพจจ านวนมากท่ีเช่ือมโยงถึงกนั เวบ็ไซตมี์หลายประเภท ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องแต่ละเวบ็ไซต ์

3.2 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
      บาร์ท (Bartz.  1989: 81-82) กล่าวว่า การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเป็นการส่ือสารท่ีผู ้พูดต้องมี

คุณสมบติัส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ มีความคล่องแคล่ว (fluency) ในการพูด โดยสามารถพูดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นธรรมชาติ 

 รูปแบบของการพฒันาเวบ็ไซต ์
     - ส่ือภาพและเสียง 
     - การออกแบบเวบ็ไซต ์
     - ความสะดวกในการใชง้าน 
     - องคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต ์
     - การปฎิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้
 เน้ือหาของบทเรียน 
     - ดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
     - ดา้นวตัถุประสงคแ์ละส่วนน าของบทเรียน 
     - ดา้นการใชภ้าษา 
     - ดา้นเน้ือหาของบทเรียน 
     - ดา้นแบบฝึกหดัประจ าบทเรียน 
     - ดา้นการออกแบบระบบเรียน 
 สภาพของผูเ้รียน 
     - อาย ุ
     - เพศ 
     - ระดบัการศึกษา 
     - สถานศึกษา 

 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อเวบ็ไซต ์
 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อเน้ือหา  
   ภาษาองักฤษ 
 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อเวบ็ไซต ์
      - ดา้นความพึงพอใจต่อการใชเ้วบ็ไซต ์
      - ดา้นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ย 
        ตนเอง 
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และมีความเขา้ใจ (comprehensibility) ในส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร โดยสามารถส่ือสารในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้
ตรงตามจุดประสงค ์

      บราวน์ (Brown.  2000: 246-247) ได้กล่าวว่า การใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารนั้น บุคคลตอ้งประกอบไป
ดว้ยความสามารถในดา้นกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษา ความสัมพนัธ์ของขอ้ความ ความสามารถดา้นภาษาศาสตร์สังคม และ
ความสามารถดา้นกลวธีิในการส่ือสาร 

      สามารถสรุปไดว้า่ การพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ไดแ้ก่ ความสารมารถท่ีแสดงออกให้เห็นไดว้า่ ผูพู้ดมี
ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา มีความเขา้ใจในการส่ือสาร สามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
       โนลส์ (Knowles.  1975) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี บุคคลริเร่ิมในการศึกษาด้วยตนเอง                         
ตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียน เลือกวธีิการเรียนรู้ ด าเนินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
       เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต (2525: 3) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการจดัการศึกษาท่ีผูเ้รียนสามารถกระท าได้
ดว้ยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจ และความพร้อม โดยการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่ง
อิสระ 

      กิดานนัท์ มลิทอง (2536: 164) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ดว้นตนเองวา่ เป็นการจดัการศึกษาท่ีค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ในดา้นความตอ้งการ และความสามารถ ส่งเสริมให้บุคคลไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจ ตามวธีิการ
และส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้น ๆ 

      การเรียนรู้ดว้ยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูคิ้ดริเร่ิมดว้ยตนเอง ตามความตอ้งการ และความสนใจ
ของตนเอง ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ เป็นผูต้ ั้งจุดประสงค์ ออกแบบวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงประเมิน
ความรู้ดว้ยตนเองเม่ือส้ินสุดกระบวนการ ผูเ้รียนสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในดา้นต่าง ๆ ได ้

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  นักศึกษาระดับระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560  จ านวน 24,271 คน จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
   1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยั เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จาก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  9 แห่ง ผูเ้ขา้มาตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีท่ีประชากรมีจ านวนแน่นอน (Finite Population) Yamane (1973.)  ความคลาดเคล่ือนในการสุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 5   (e = 0.05)  
โดยใชสู้ตรคือ                         n     =     N   
                                                         1+Ne2 
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  เม่ือ       n    =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
        N   =  กลุ่มประชากร 

                     e   =  คือความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนในรูปของสดัส่วน 
  จากการค านวณตามสูตรขา้งตน้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 394 คน  และเพ่ือป้องกนั
การความผิดพลาด  ผูว้จิยัจึงก าหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน รวมทั้งส้ิน  450 คน  
 1.3 เน้ือหาในการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามของอาจารยผ์ูส้อนวิชาภาษาองักฤษ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง หัวขอ้ไดแ้ก่ 1. Greeting 
People 2. Clarification 3. Advice 4. Talking about People 5. Going Places 6. Phone Call 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 
  2.1 เวบ็ไซตภ์าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   

 2.2 แบบประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยกีารศึกษา  
2.3 แบบประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเน้ือหาภาษาองักฤษ 

  2.4 แบบประเมินความพึงพอใจและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
แบบประเมินท่ีใช ้มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 

  (1) ศึกษาหลกัการและวธีิการสร้างแบบประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตจ์ากเอกสารและงานวจิยั 
  (2) สร้างแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา เป็นแบบประเมินส าหรับ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ likert (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99-100) 
ซ่ึงมีใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้่าคะแนนดงัน้ี 
   ระดบั 5  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
   ระดบั 4  หมายถึง  คุณภาพดี 
   ระดบั 3  หมายถึง  คุณภาพพอใช ้
   ระดบั 2  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
   ระดบั 1  หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ 
  การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2546: 162) 
   คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00    หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
   คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50    หมายถึง  คุณภาพดี 
   คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50    หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50    หมายถึง  ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
   คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50    หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ 
  เกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนด คือ ค่าเฉล่ียท่ีไดต้อ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป  
  (3) น าแบบประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม 
น าไปหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหาและค่าความเช่ือมัน่ แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชง้าน 
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3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
3.1 การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอ้ง ความถูกตอ้ง และ

ความครบถว้นของเน้ือหาของเคร่ืองมือ ตรวจสอบและให้ค  าแนะน าโดยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน  เพื่อน าไปปรับปรุง
แกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง  

3.2 การวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงตามค าแนะน าของ ผูท้รงคุณวฒิุ
ไปหาค่าความเช่ือมัน่ โดยน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช ้(try out) กบันกัศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอฟฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) พบวา่ แบบประเมิน
คุณภาพดา้นเทคโนโลยีการศึกษามีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89  แบบประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาภาษาองักฤษมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.94  และแบบประเมินความพึงพอใจและปัจจยัเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดย 

  1. ส่งแบบประเมินคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา จ านวน 3 คน ท าการ
ประเมินเวบ็ไซตแ์ละน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

2. ส่งแบบประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาภาษาองักฤษ ใหย้งัผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาภาษาองักฤษ จ านวน 3 คน ท าการ
ประเมินเน้ือหาภาษาองักฤษและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์  

3. ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษา ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แห่ง เขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละประเมินแบบประเมินความพึงพอใจและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (x ̅)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษา 

1. คุณภาพของเวบ็ไซต์ด้านเทคโนโลยกีารศึกษา  
   ผลการประเมินพบวา่ คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบั ดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.77) 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีระดบัคุณภาพ ดีมาก เรียงล าดบัไดด้งัน้ีคือ 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยกีารศึกษา 

คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยกีารศึกษา ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 
1. ดา้นโปรแกรม 4.93 0.12 ดีมาก 
2. ดา้นการใชง้าน 4.93 0.12 ดีมาก 
3. ดา้นส่ือภาพและเสียง 4.73 0.39 ดีมาก 
4. ดา้นการออกแบบ 4.67 0.46 ดีมาก 
5. ดา้นตวัอกัษรและการใชสี้ 4.67 0.35 ดีมาก 
6. ดา้นเน้ือหา 4.67 0.35 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.77 0.30 ดีมาก 
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2. คุณภาพของเวบ็ไซต์ด้านเน้ือหาภาษาองักฤษ 
   ผลการประเมินพบวา่ คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเน้ือหาภาษาองักฤษ โดยรวมอยูใ่นระดบั ดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.78) 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีระดบัคุณภาพดีมาก เรียงล าดบัไดด้งัน้ีคือ 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเน้ือหาภาษาองักฤษ   

คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเน้ือหาภาษาองักฤษ ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 
1. ดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 4.93 0.12 ดีมาก 
2. ดา้นวตัถุประสงคแ์ละส่วนน าบทเรียน 4.84 0.19 ดีมาก 
3. ดา้นการใชภ้าษา 4.87 0.23 ดีมาก 
4. ดา้นเน้ือหาของบทเรียน 4.76 0.25 ดีมาก 
5. ดา้นแบบฝึกหดัประจ าบทเรียน 4.67 0.23 ดีมาก 
6. ดา้นการออกแบบระบบการเรียน 4.60 0.58 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.78 0.27 ดีมาก 

3. ความพงึพอใจของนักศึกษาทีเ่ข้าใช้บริการเวบ็ไซต์   
      ผลการประเมินพบวา่ ความพึงพอใจผูใ้ชเ้วบ็ไซตโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47)  เม่ือพิจารณา
ในแต่ละดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีระดบัความพึงพอใจมาก เรียงล าดบัไดด้งัน้ีคือ 
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูท่ี้เขา้ใชเ้วบ็ไซต ์ 

ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 
1. ดา้นส่ือภาพและส่ือเสียง 4.46 0.67 พึงพอใจมาก 
2. ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ 4.45 0.66 พึงพอใจมาก 
3. ดา้นเน้ือหา 4.42 0.68 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.44 0.67 พึงพอใจมาก 

 
 4. ปัจจยัทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใช้เวบ็ไซต์ 
         ผลการประเมินพบว่า  เว็บไซต์มีปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49)  เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ทุกดา้นมีระดบัมาก เรียงล าดบัไดด้งัน้ีคือ 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์ 

ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 
1. ดา้นการปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้ 4.50 0.62 มาก 
2. ดา้นการใชง้านเวบ็ไซต ์ 4.47 0.66 มาก 
3. ดา้นองคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต ์ 4.49 0.65 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.49 0.64 มาก 
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 2. อภิปรายผล 
จากการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ีคือ 

 1. เวบ็ไซต์มีคุณภาพดา้นเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.77) ซ่ึงณัฐกร สงคราม (2557.) ได้
กล่าวว่า การสร้างส่ือมลัติมีเดียประกอบเวบ็ไซต์ตอ้งผ่านการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี ตอ้งคดัเลือก
เน้ือหาท่ีตรงกับความต้องการในการเรียน ออกแบบวิธีการน าเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงสร้างเป็น
โปรแกรมมลัติมีเดียท่ีตกแต่งอยา่งเหมาะสม สวยงาม ดึงดูดใจใหอ้ยากเรียน 
 2. เวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนมีคุณภาพดา้นเน้ือหาภาษาองักฤษระดบัอยูใ่นดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.78) ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้เน่ืองจากมีการน าเสนอเน้ือหาภาษาองักฤษตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (The Communicative 
Approach) ซ่ึงเน้นการเรียนรู้ภาษาเพื่อ ให้ผูเ้รียนใชภ้าษาไดถู้กตอ้งและเหมาะสมตามสถานการณ์ เน้นการฝึกปฏิบติัและ
น าไปใช้ได้จริง โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (1) การน าเสนอเน้ือหา (Presentation) ได้แก่ การน าเสนอค าศัพท์ใหม่ 
โครงสร้างของภาษา และส านวนภาษาท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  (2) การฝึกปฏิบัติ (Practice) ไดแ้ก่ การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์จริง เช่น  การฝึกฟัง และการฝึกพูด (3) การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร (Production) เป็นการฝึกการถ่ายโอนความรู้
ท่ีเรียนมาไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แสงระวี ดอนแกว้บวั (2558:  135) ท่ี
ไดก้ล่าวไวว้า่ การน าเสนอเน้ือหาและการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารน้ี มีขอ้ดีคือ เป็นการมุ่งให้
ผูเ้รียนสามารถส่ือสารไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์จริง ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษา ผูเ้รียนมีความ
กลา้ในการใชภ้าษา และมีประสบการณ์ทางภาษาอยา่งแทจ้ริง  
 3. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตอ์ยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยเฉพาะในดา้นของส่ือภาพและ
เสียง สอดคลอ้งกบั กิดานนัท์ มลิทอง (2543:  275) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ส่ือมลัติมีเดียมีประโยชน์ต่อการศึกษาในดา้นการดึงดูด
ความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูเ้รียนได ้ส่วนดา้นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองของผูเ้รียนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49) ทั้ งในด้านการใช้งานเว็บไซต์ การมีปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้ และ
องคป์ระกอบภายในเวบ็ไซต ์เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสะดวกและพึงพอใจในการเรียน ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน  
 

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวจิยั 

1. คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยกีารศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77    
2. คุณภาพของเวบ็ไซตด์า้นเน้ือหาภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78    
3. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต ์อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44  
4. ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.4 

2. ข้อเสนอแนะ 
2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

 1. ควรเพ่ิมส่ือมลัติมีเดียประเภทส่ือวดีิโอ และส่ือแอนิเมชัน่  
 2. ควรเพ่ิมส่ือประเภทอินโฟกราฟิก (infographic) เพ่ือสร้างความน่าสนใจ และช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย
และรวดเร็วข้ึน  

3. ควรเพ่ิมรูปแบบของแบบฝึกหดัใหมี้ความหลากหลายยิง่ข้ึน  
 4. ควรเพ่ิมกิจกรรมประเภทเกม เพ่ือเป็นการดึงดูดใจใหผู้เ้รียนอยูใ่นบทเรียนไดน้านข้ึน 
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 2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม มีดงัน้ีคือ 

ควรจัดท าเน้ือหารายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเทคนิค                  
ภาษาองักฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC  ฯลฯ เพ่ือมุ่งเน้นด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการ
เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป็นยุค
เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์(Creative) และนวตักรรม (Innovation) เพื่อใหค้นไทยสามารถคิดวเิคราะห์เองได ้

 
กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูใ้ห้ทุนวิจัย  ขอขอบคุณท่ีปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ 
คณาจารยแ์ละนักศึกษา จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีช่วยให้งานวิจัย
ส าเร็จดว้ยดี  
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ผลการใช้ชุดการเรียนรู้กจิกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวติอย่างพอเพยีงของนักเรียน                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนวเิชียรมาตุ อ าเภอเมือง จังหวดัตรัง 

Effects of Using a Learning Package on Guidance Activity by R-C-A Question Technique and 
Participatory Learning Method on Self-Sufficiency Life Skills in Secondary Students Level 1, 

Wichein Matu School, Muang District, Trang Province  
 

พยอม   ธญัรส1* 
Payom   Tanyaros 1* 

 

บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ี ท าการพฒันาชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง  กลุ่มประชากร
ท่ีศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 379 คน  
ด าเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียว วดัก่อนและหลงั ( one group-pretest-posttest design)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั ประกอบดว้ย ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวท่ีไดพ้ฒันาข้ึน  ท าการเก็บขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามวดัความรู้ความ
เขา้ใจทกัษะชีวิตอย่างพอเพียง แบบทดสอบทักษะชีวิตอย่างพอเพียง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X )  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S. D. ) และทดสอบทักษะชีวิตอย่างพอเพียง ก่อนและหลัง การใช้ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยใช ้             
t-test  ผลการวจิยั สรุป ดงัน้ี 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2   เท่ากบั  84.05/87.70   

2.    เปรียบเทียบระดบัคะแนนทกัษะชีวติอยา่งพอเพียงของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑค์ะแนนของ 
แบบทดสอบทกัษะชีวิตอยา่งพอเพียง  ก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว   พบวา่  นกัเรียนมีทกัษะชีวิตอยา่ง
พอเพียงสูงข้ึน  หลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

3.   ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะชีวติอยา่งพอเพียงของนกัเรียนท่ีใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวสูงข้ึนหลงัใช ้ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั  .01 
 
ค าส าคญั : ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว,ทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง   
 
 
 
 
 
 
1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ. ต าบลโคกหล่อ. อ าเภอเมือง  จงัหวดัตรัง  92000 
1 Wichein Matu School, Muang District, Trang Province, 92000. Thailan 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  497 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ABSTRACT 
 

This research was aimed to develop a learning package on guidance activity for self-sufficiency life skills in 379 
secondary students level 1, academic year 2016, Wichein Matu School, Muang district, Trang province. One group-
pretest-posttest design was used this study. A learning package on guidance activity were developed to use for the 
students in order to assess the self-sufficiency life skills.  Data on knowledge and life skills were collected by 
questionnaire.  Mean and standard deviation were analyzed and self-sufficiency life skills from pretest and posttest were 
compared by t-test.  The research finding can be concluded as follow. 

1. The efficiency of a learning package on guidance activity for self-sufficiency life skills was meet the standard 
criteria E1/E2 equal to 84.05/87.70   

2.   Comparative on self-sufficiency life skills score of the students by using life skills testing from  pretest and 
posttest shown increasing on self-understanding after learning package on guidance activity (p<0.01)  

3.  The students understanding on self-sufficiency life skills by learning package on guidance activity was 
significantly strengthened after using (p<0.01)    

 
Keywords: Learning package on guidance activity, self-sufficiency life skills   
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บทน า 
 “การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา เนน้ท่ีการปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนในทุกระดบันอ้ม
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลกัใจหรือหลกัคิด หลกัการท างานและหลกัปฏิบัติในชีวิตประจ าวนั 
จนกระทัง่มีอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” เพื่อให้สามารถรักษาสมดุลในการด าเนินชีวิต และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลาไดอ้ยา่งมีสติ ตลอดจนใชปั้ญญาความรู้ในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต” พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา              
22 ธนัวาคม 2542 (ค  านาย อภิปรัชญาสกลุ.2558) ทกัษะชีวติในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด  ให้รู้จกัสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล จดัการปัญหาและ
ความขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม ปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น ป้องกนัตนเองในภาวะคบัขนัและจดัการกบัชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสงัคม ความสามารถในหารใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างานและการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม   
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติ  กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีระบุวา่วกิฤติการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีสงัคมไทยก าลงัวติกกงัวลประกอบดว้ย  1) การใชค้วามรุนแรง
ในการตดัสินปัญหาระหวา่งเด็กกบัเด็กและผูใ้หญ่กบัเด็ก ส่งผลใหมี้ผูใ้ชค้วามรุนแรงและผูถู้กใชค้วามรุนแรง  การลอ้เลียน 
การกลัน่แกลง้ การท าร้ายร่างกาย การยกเพ่ือนเข่นฆ่าดว้ยความคึกคะนอง  2) การใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีไม่สร้างสรรค์และ
หมกมุ่นอยู่กับการใช้ส่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น โพสต์ภาพลามกอนาจาร  ใช้ค  าพูดท่ีไม่เหมาะสม                
ได้แก่ ด่าทอ หม่ินประมาท ให้ร้ายผูอ่ื้น และเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีไม่สร้างสรรค ์                     
3)การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร มีเพศสัมพนัธ์แบบใจเร็วด่วนไดง่้ายๆ และไม่ปลอดภยัท าให้เป็นคุณแม่วยัใส เป็นผูติ้ด
เช้ือโรคทางเพศสัมพนัธ์ ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 4) การใชส้ารเสพติดให้โทษ โดยเร่ิมจากการสูบบุหร่ี ด่ืมเบ่ียร์ ไวน์ 
เหลา้ และใชส้ารเสพติดท่ีมีโทษต่อร่างกายร้ายแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ตกเป็นเหยือ่ของผูค้า้ เป็นเคร่ืองมือในการแพร่ระบาด เป็น
ห่วงโซ่ความเลวร้ายของวงจรการคา้ยาเสพติด  5)การใช้มอเตอร์ไซค์ประลอง ประชันความเร็วบนทอ้งถนน ท าให้เกิด
อุบติัเหตุและสร้างความเดือดร้อนให้กบัผูค้นในสังคม 6) มีภาวะจิตเวช จิตใจ อารมณ์ไม่เป็นปกติ ซึมเศร้า เครียด น าไปสู่
การพยายามฆ่าตวัตาย  
 นอกจากน้ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีช้ีน าทิศ
ทางการพฒันาประเทศระยะกลาง  เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทศัน์ระยะยาว ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนัก าหนดเป็น
วสิยัทศัน์ปี พ.ศ. 2570 ซ่ึงก าหนดไวว้า่  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวถีิแห่งความพอเพียง ยึดมัน่ใน
วฒันธรรม ประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานท่ีทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภยั
และมัน่คง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและอาทรซ่ึงกนัและกนั ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คง
ทางดา้นอาหารและพลงังา อยูบ่นฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข่งขนัในเวทีโลก สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและ
โลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” และการพฒันาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบนัทางสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม็แข็ง สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง 
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554 : 10)  กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552 – 2561 โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาความสามารถ ทกัษะ คุณลกัษณะ 
ซ่ึงทกัษะชีวิตเป็นจุดเน้นดา้นความสามารถและทกัษะท่ีเด็กและเยาวชน จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาและเสริมสร้างทกัษะ
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ชีวิตอย่างรอบดา้น เป็นภูมิคุม้กนัพ้ืนฐานท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเผชิญกบัปัญหาและความทา้ทายในการด ารงชีวิตได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.2551 : บทน า) ซ่ึงการพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตตามจุดเน้น การพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนในการจดักิจกรรมพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้กบัผูเ้รียน ทั้งการสอนโดยตรงและการบูรณาการการ
เรียนการสอนในหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีและใชท้กัษะชีวิตสามารถเผชิญ
ปัญหาต่างๆ รอบตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัช่วงวยั รู้จกัตดัสินใจและแกไ้ขสถานการณ์ให้อยูร่อดปลอดภยัจากปัญหาต่าง ๆ 
และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมอยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4)   
 โรงเรียนวเิชียรมาตุ  อ าเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง  ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าจงัหวดั  ท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ จดัการเรียน
การสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ถึง  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  มีนกัเรียนก าลงัศึกษาอยู่  จ  านวน  2,816  คน  
นกัเรียนอยูใ่นช่วงวยัรุ่นท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆ  เช่น  การหนีเรียน การทะเลาะววิาท  เร่ืองชูส้าว  ไม่ส่งงาน  ติดเกม  ไม่ตั้งใจ
เรียน  มีผลการเรียน 0  ร  มส  และ  มผ  ฯลฯ  ไดส้ ารวจจากแบบสอบถามค าถามปลายเปิดกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  1  ท่ีมีปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  พบวา่  เกิดจากการชกัชวนของเพ่ือนนักเรียนดว้ยกนั  คิดเป็นร้อยละ  48.91  พฤติกรรม
เลียนแบบ  คิดเป็นร้อยละ  26.45  ขาดความมัน่ใจในตนเอง คิดเป็นร้อยละ  16.45  ไม่มีเป้าหมายในอนาคต  คิดเป็นร้อยละ  
6.12  และอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ  2.07  และให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวท าแบบทดสอบทักษะชีวิต เพ่ือวดัทกัษะชีวิต  พบว่า 
ระดบัคะแนนทักษะชีวิต ตามเกณฑ์ อยู่ในระดับต ่า  จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการปลูกฝังและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่าง
พอเพียง ให้แก่นักเรียนท่ีมีทกัษะชีวิตอยูใ่นระดบัต ่าไดมี้การพฒันาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือสร้างพฒันาหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว เพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวิตอย่างพอเพียง 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนวเิชียรมาตุ  อ าเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับคะแนนทักษะชีวิตอย่างพอเพียงของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คะแนนของ
แบบทดสอบทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง  ก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  
 3.  เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจทักษะชีวิตอย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้ชุดการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว   
ความส าคญัของการวจิยั 

1. เสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวติอยา่งพอเพียงใหแ้ก่นกัเรียน 
2. ไดน้วตักรรมชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวท่ีมีคุณภาพส าหรับใชเ้สริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอพียง 
3. ครูแนะแนว ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจสามารถน าชุดการเรียนรู้ 

กิจกรรมแนะแนวไปใชเ้สริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวติอยา่งพอเพียงใหแ้ก่นกัเรียน เยาวชน บุคคลท่ีสนใจ 
 4.    เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพฒันาทกัษะชีวติของผูเ้รียน ในระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   ปีการศึกษา  2559   โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อ าเภอเมือง

ตรัง  จังหวดัตรัง  มีจ านวน  10  ห้องเรียน  จ านวน  379  คน  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                     
ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนวเิชียรมาตุ  อ าเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง  โดยวธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง  
 ( Purposive  Sampling ) คดัเลือกนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการหนีเรียน  การทะเลาะวิวาท  เร่ืองชู้สาว  ไม่ส่งงาน  ติดเกม               
ไม่ตั้งใจเรียน  มีผลการเรียน  0  ร  มส  และ  มผ และให้นกัเรียนกลุ่มดงักล่าวท าแบบทดสอบทกัษะชีวิต เพ่ือวดัทกัษะชีวิต  
พบวา่ ระดบัคะแนนทกัษะชีวิต ตามเกณฑ ์อยูใ่นระดบัต ่า จ านวน  42  คน  เป็น นกัเรียนชาย จ านวน  19  คน และนกัเรียน
หญิง  จ านวน  23  คน  โดยสมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี   

เคร่ืองมือของการด าเนนิการวจิยั    
ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างพอเพียง  จ านวน 4 ชุด รวม 16 

กิจกรรม   แบบสอบถามความสอดคลอ้งของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว   แบบสอบถามวดัความรู้ ความเขา้ใจทกัษะ
ชีวติอยา่งพอเพียง  แบบทดสอบทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง   

วธีิรวบรวมข้อมูลการวจิยั 
1. การสร้างชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียงประเมินผลได ้

ค่า ICO โดยผูเ้ช่ียวชาญ หาประสิทธิภาพโดยทดสอบทางสถิติ เกณฑม์าตรฐาน   E1/ E2 = 80/80 
2. ประเมินผลทดสอบทกัษะชีวติและความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง ก่อนน าชุด 

 การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มอยา่ง จ านวน  16 กิจกรรม 
3. ประเมินผลก่อน-หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว แต่ละชุด 
4. ประเมินผลทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง และความรู้ความเขา้ใจ หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
5. วเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สรุป รายงานผล 

สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS Window 10  ในการหาค่า                    
  1)   ค่าเฉล่ีย  ( X )   
  2)   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  3)   ค่า t – test 
  4) ค่าความเช่ือมัน่ของของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่   แบบทดสอบ  แบบสอบถาม 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                          
 

      
                                                             

 
 
 
 
 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ตารางที ่ 1   แสดงการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง  

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  E1/ E2 
คะแนนระหวา่งใชชุ้ดกิจกรรม 42 40 33.62  
    84.05/87.70 
คะแนนหลงัใชชุ้ดกิจกรรม 42 40 35.03  
 

วเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน  
ส ารวจสภาพปัญหาของการจัด 
การเรียนการสอนและพฤติกรรมของ
ผู้เรียน               

 
 
                                   

การจัดท าชุดการเรียนรู้กจิกรรมแนะแนว   
1.  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและ 
หลกัสูตรสถานศึกษา 
2.  ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้สัมพนัธ์สอดคล้องกับองค์
ความรู้ของกจิกรรมแนะแนวเสริมสร้างทักษะชีวติอย่าง
พอเพยีง 
3.  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  จุดประสงค์ของชุดการ
เรียนรู้กจิกรรมแนะแนว 
4.  จัดท าเนื้อหา  ใบความรู้  ใบกจิกรรม  

ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง   
 1.  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2.  หลกัสูตรสถานศึกษา 
3.  แนวคดิทฤษฏีเกีย่วข้องกบั 
การพฒันาการเรียนรู้ 
4.  แนวคดิทฤษฏีเกีย่วข้องกบัชุดการเรียนรู้ 
5.  เน้ือหาสาระกจิกรรมแนะแนว 
6.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

                                                                      

คุณภาพและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  
1.  ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ  คร้ังที่  1  
2.  ทดลองใช้คร้ังที่  1  นักเรียน  9  คน ปรับปรุง           
3.  ทดลองใช้คร้ังที่ 2   นักเรียน  18 คน ปรับปรุง 
4.  ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ คร้ังที่  2 

 

ใช้ชุดการเรียนรู้กจิกรรมแนะแนว 
 แผนการทดลอง  One group Pretest – Posttest                                                                           
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  42 คน 

 

น าไปใช้กบันักเรียนในระช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 จังหวดักระบี่ตรัง 

สรุป รายงาน 
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จากตารางท่ี  1  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวติ อยา่งพอเพียง 
โดยใชค้ะแนนระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน  ของนกัเรียนท่ีใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  พบวา่  ชุดการเรียนรู้กิจกรรม
แนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  E1/E2  เท่ากบั  84.05/87.70   
ตารางที ่ 2  แสดงเปรียบเทียบคะแนนก่อน – หลงั  ของนกัเรียนท่ีใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ
 ชีวติอยา่งพอเพียง  

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  S.D. t 
ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม 42 190 83.25 7.83  
     -10.372** 
หลงัใชชุ้ดกิจกรรม 42 190 107.70 8.48  
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

จากตารางท่ี  2  การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยการเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อน – หลงั                
ของนักเรียนท่ีใช้ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างพอเพียง จากแบบทดสอบทักษะชีวิต               
พบวา่  ระดบัคะแนนทกัษะชีวติหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  มีระดบัสูงข้ึน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 
ตารางที ่ 3  แสดงเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ความเขา้ใจ  จากคะแนนก่อน – หลงั ของนกัเรียนท่ีใชชุ้ด
     การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง โดยรวม 

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  S.D. t 
ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม 42 40 31.12 1.36  
     -10.499** 
หลงัใชชุ้ดกิจกรรม 42 40 35.08 1.24  
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
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 ตารางท่ี  3   การเปรียบเทียบคะแนนก่อน – หลงั  ของนกัเรียนท่ีใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ

เสริมสร้างทกัษะชีวติอยา่งพอเพียง โดยรวม  พบวา่  ระดบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ความเขา้ใจทกัษะชีวติ
อยา่งพอเพียง หลงัใชชุ้ดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  มีระดบัสูงข้ึน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

วจิารณ์ผลการวจัิย 
จากการวิจัย สรุปได้ว่า  ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมัน่จากการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญและจากการทดลองใชก้บันกัเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  E1/E2  เท่ากบั  84.05/87.70  สอดคลอ้งกบั
โคลแ์ละชาลล ์ (Cole & Chan,1994)  ไดเ้สนอหลกัการส่งเสริมการเรียนรู้กระตุน้ใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงความรู้เดิมอาจท าในรูป
ผงัความคิด  เพ่ือตรวจสอบความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของตนเอง  จะท าให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาโดยใชค้วามคิดของตนเอง
เกิดการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนประเมินผลงานการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามวตัถุประสงค์การเรียน  ประเมินถึงความกา้วหน้าของ
ตนเองเป็นการสร้างความทา้ทายผูเ้รียน การน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจากการวดัคะแนน ก่อน-หลงั ของความรู้ ความ
เขา้ใจ สูงข้ึน และการวดัระดบัทกัษะชีวิตอยา่งพอเพียงคะแนน ก่อน-หลงั ใชชุ้ดการเรียนกิจกรรมแนะแนว มีระดบัคะแนน
ทกัษะชีวิตอยา่งพอเพียงสูงข้ึน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  พจนา ทรัพยส์มาน  (2550)  ไดก้ล่าวถึง  การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ หมายถึง  การท่ีผูเ้รียนใชก้ระบวน 
การเรียนรู้สร้างความรู้ของตนเองจากความคิดและปฏิบติัจริง  เพ่ือวเิคราะห์ความส าคญัจ าเป็นของส่ิงท่ีจะเรียนรู้  วางแผน
ก าหนดขอบเขตวธีิการเรียนรู้  ลงมือเรียนรู้ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพ  ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเองสอดคลอ้งกบัความเช่ือท่ีวา่ทุกคนมี
ศกัยภาพในการเรียนรู้  ยอ่มส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( 2559 ) 
ให้ความส าคญัของทกัษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถของบุคคลในการจดัการชีวิตดา้นต่างๆ ทั้งการครองชีวิตและ
การอยูร่่วมกนัในสังคม การพฒันาการคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเตรียมชีวิตดา้นการงานอาชีพ การมีความสามารถ
พฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางการงานอาชีพ อนัส่งผลถึงคุณภาพของบุคคล เพ่ือการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ 

จากการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะชีวติอยา่งพอเพียงเกิดข้ึนกบันกัเรียนท าใหน้กัเรียนสามารถใชท้กัษะชีวิต
อยา่งพอเพียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง น าความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ไปปรับปรุงพฒันาตนเอง ในการด าเนินชีวิต
ภายในโรงเรียนและสังคมภายนอกได้ต่อไป การเกิดการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเป็น นวตักรรมทาง
การศึกษาท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นส่ือและเคร่ืองมือการสอนของครูแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นการจดัการเรียนรู้
ให้แก่ผูเ้รียนในเร่ืองของทักษะชีวิต เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเด็กนักเรียน เยาวชน ท่ีจะต้องมีการพฒันาให้มีคุณภาพนั้ น   
สอดคลอ้งกบั สุคนธ์  สินธพานนท ์(2560)  ท่ีกล่าวถึงครูกบัการพฒันาการศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพครูในดา้นการจดัการ
เรียนรู้จะตอ้งมีความรู้เร่ืองทฤษฏีการเรียนการสอนมีเทคนิค การใชแ้ละผลิตส่ือและการพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้แบบ
ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัและท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนในทุกๆ ดา้น ต่อไป  

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน คณะผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนโรงเรียนวเิชียรมาตุ และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน  
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การพฒันาชุดการสอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วย SIADA Model  
ส าหรับรายวชิาคณติศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

Development of SIADA Problem-Based Instructional Model 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานดว้ย SIADA Model ส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน มีทั้งหมด 3 หน่วย
เรียน ประกอบด้วย แผนการสอน ใบเน้ือหา ส่ือโปรแกรมน าเสนอ PowerPoint ส่ือโปรแกรมจ าลองฟังก์ชัน GUI ของ 
MATLAB แบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
นกัศึกษาปริญญาตรีปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเลือกแบบเจาะจง 13 คน  ผลการวิจยั พบวา่ ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 78.12/77.61 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 75/75 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อชุดการสอน ท่ีพฒันาข้ึน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั : ชุดการสอน, การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ย SIADA Model, คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 
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ABSTRACT 
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 This research aims to develop of SIADA Problem-Based Instructional Model for Electrical Engineering 
Mathematics. The constructed instructional package had 3 units consists of the teacher plan, content, PowerPoint, 
Graphical User Interface (GUI) program and achievement test. Samples were 13 students who registered in Electrical 
Engineering Mathematics subjects, Bachelor of Science in Technical Education Program in Electronics and 
Telecommunication Engineering, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The research results shown that 
the efficiency of constructed instructional package was equal to 78.12/77.61 that was consistent the criterion set of 75/75. 
The evaluated result of students satisfaction for constructed instructional package was very satisfying. 
 
Keyword: Instructional Package, SIADA Problem-Based Instructional Model, Electrical Engineering Mathematics 
 

บทน า 
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553              

นั้น ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, 2542)  

จากการศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาอย่างต่อเน่ือง พบว่า เน้ือหาทางดา้นวิศวกรรมส่วนใหญ่มีการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ท่ีซับซ้อนและตอ้งใช้เวลาในการค านวณมาก ท าให้ผูเ้รียนขาดความเช่ือมัน่ในการเรียนรู้ในเน้ือหาใหม่ๆ               
ส่ือประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลายและมีจ านวนนอ้ยท่ีไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูส้อน
ส่วนมากใชว้ธีิการสอนเป็นแบบบรรยายท าให้ผูเ้รียนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นส าคญั 
(กญัญวิทย,์ 2558) ดงันั้นผูส้อนควรจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน               
ให้ผูเ้รียนรู้จักการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น สร้างความรู้ด้วยตวัเอง และให้ผูเ้รียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม อยา่งมีคุณภาพ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

หลกัสูตรทางดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคมได้บรรจุรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชนัคู่และฟังก์ชนัค่ี อนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชนัท่ีมีคาบเท่ากบั 2L ผล
การแปลงลาปลาซทรานฟอร์ม ลาปลาซทรานฟอร์มกลบั และการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้ นลกัษณะ
รายวิชาดังกล่าวจึงมุ่งเน้นถึง การค านวณ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งาน ซ่ึงพบว่าในการค านวณและวิเคราะห์ 
ดงักล่าวนั้นมีขั้นตอนและการค านวณท่ีซับซ้อน เน่ืองจากผูเ้รียนไม่สามารถมองเห็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการ
ค านวณได ้ดงันั้นการใชโ้ปรแกรมจ าลองเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนจึงมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่ง
มากเพ่ือท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน (วทิฤทธ์ิ, 2560)  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เป็นแนวทางให้ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะสร้างชุดการสอนท่ีเหมาะสม                      
เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบไปดว้ย คู่มือครู โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint 
โปรแกรมจ าลองฟังก์ชนั GUI ของ MATLAB โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน   ท่ีมีช่ือว่า เซียด้า 
(SIADA Model) ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้ นตอนคือ 1. ขั้ นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (S : Self-study) 2. ขั้ นการให้ความรู้                         
(I : Information) 3. ขั้นการน าไปใช้งาน (A : Application)  4. ขั้นการอภิปรายผล (D : Discussion) 5. ขั้นการประเมินผล                
(A : Assessment) ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย และสามารถเขา้ใจกระบวนการค านวณไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
ตลอดจนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SIADA Model 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

ขอบเขตของการวจิยั 
 การพฒันาชุดการสอน เร่ือง การประยกุตใ์ชง้านคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า ประกอบดว้ย 
   1. หวัขอ้ท่ีใชท้ าวจิยัในรายวชิาคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า มีดงัน้ี 
  1) อนุกรมฟเูรียร์   2) การแปลงลาปลาซ 
  3) การประยกุตใ์ชง้านดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 
 2. ชุดการสอน เร่ือง การประยกุตใ์ชง้านคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า ประกอบดว้ย 
  1) แผนการจดัการเรียนการสอน 
  2) วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
  3) ใบเน้ือหา ในหวัขอ้ต่อไปน้ี  
   3.1) อนุกรมฟเูรียร์ 3.2) การแปลงลาปลาซ 
   3.3) การประยกุตใ์ชง้านดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 
  4) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  5) แบบประเมินกิจกรรมตามรูปแบบ SIADA Model 
 3. ส่ือการสอน เร่ือง การประยกุตใ์ชง้านคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า ประกอบดว้ย 
   1) กระดานไวทบ์อร์ด 
   2) โปรแกรมน าเสนอ PowerPoint  
   3) โปรแกรมจ าลองฟังกช์นั GUI ของ MATLAB 
   4) เอกสาร และต าราอา้งอิง ใชสื้บคน้ขอ้มูลต่างๆ 
 

 
 

ภาพที ่1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SIADA model 
 

 4. รูปแบบการเรียนการสอน SIADA Model ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (S : Self-
study) 2. ขั้ นการให้ความรู้ (I : Information) 3. ขั้ นการน าไปใช้งาน (A : Application)  4. ขั้ นการอภิปรายผล (D : 
Discussion) 5. ขั้นการประเมินผล (A : Assessment) แสดงดงัภาพท่ี 1  

วธีิด าเนินการวจัิย 
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 ขั้นท่ี 1 : ศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูเ้รียน
จ านวน 100 คน จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง ทัว่ประเทศ พบวา่ ผูเ้รียนมีความตอ้งการให้มีการพฒันาใน
ดา้นส่ือการสอนอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.58) ด้านรูปแบบการสอนอยูใ่นระดบัมาก(X̅ = 4.20) ดา้นเน้ือหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅ = 3.32)  และดา้นแบบทดสอบอยูใ่นระดบันอ้ย (X̅ = 2.37) แสดงดงัภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ค่าเฉล่ียของระดบัความตอ้งการในการพฒันาการเรียนการสอน 
 
 ขั้นท่ี 2 : ศึกษาและวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  จากหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554 เพ่ือก าหนดหัวขอ้ในการเรียน
การสอนไดจ้ านวน 7 หวัขอ้ แสดงดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที ่3 รายละเอียดการวเิคราะห์เน้ือหารายวชิาคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 
 ขั้นท่ี 3 : สร้างชุดการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ น าเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพ และน าไปใชก้บักลุ่ม
ทดลองเพื่อวเิคราะห์คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้และชุดการสอน แสดงดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที ่4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ขั้นท่ี 4 : เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองใช ้มาวเิคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือปรับปรุงและแกไ้ข 
 ขั้นท่ี 5 : น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวจิยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ใน
ล าดับต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในราย วิชาคณิตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า ในหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 13 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจงตามสภาพจริง  
 

 
 

ภาพที ่5 ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

 ขั้นท่ี 6 : น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
 ขั้นท่ี 7 : สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
. 
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ภาพที ่6 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ SIADA model 

 

ผลและวจิารณ์ผลการวจิยั 
ผลท่ีน าเสนอในบทความวิจยัน้ี เป็นการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน ตามรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบ SIADA Model น ามาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 13 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือนกัศึกษาหลกัสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีผลเป็นดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากผูเ้รียนเรียนเสร็จ
ในหน่วยเรียนนั้นๆ ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน โดยการน าคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละ
หน่วยเรียน น ามาหาค่าคะแนนเฉล่ีย จากนั้นคิดเป็นค่าร้อยละ ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน 

รายการ จ านวนผูเ้รียน คะแนนเตม็ ผลรวมของคะแนน ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
หน่วยเรียนท่ี 1 13 15 139 10.69 71.28 
หน่วยเรียนท่ี 2 13 15 156 12.00 80.00 
หน่วยเรียนท่ี 3 13 15 162 12.46 83.08 

รวม 13 45 457 35.15 78.12 
จากตารางท่ี 1 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน จากผูเ้รียนจ านวน 13 คน โดยในแต่ละหน่วยเรียน

ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั จ านวน 15 ขอ้ รวมคะแนนสอบหลงัหน่วยเรียนทั้งหมด 45 คะแนน ผลรวมของคะแนนท่ีผูเ้รียนท า
ขอ้สอบไดท้ั้งหมด 457 คะแนน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 35.15 คิดเป็นร้อยละ 78.12 โดยค่าคะแนนสอบท่ีมีค่าสูงสุดคือหน่วย 3 

2. การวเิคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนจบทั้ง 
3 หน่วยเรียน น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบหาค่าเฉล่ีย และคิดค่าร้อยละ ซ่ึงผลวเิคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

รายการ จ านวนผูเ้รียน คะแนนเตม็ ผลรวมของคะแนน ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 13 45 454 34.92 77.61 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากผูเ้รียนจ านวน 13 คน โดยในขอ้สอบ
เป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 45 ขอ้ คะแนนเต็ม 45 คะแนน ผลรวมของคะแนนสอบท่ีผูเ้รียนท าได้ทั้ งหมด 454 
คะแนน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 34.92 คิดเป็นร้อยละ 77.61 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน แสดงดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียน 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม ( )X  S.D. แปลผล 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม ( )X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 

ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน 
ดา้นใบเน้ือหา 
ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.25 
4.12 
4.18 
4.06 

0.86 
0.78 
0.81 
0.72 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉล่ีย 4.15 0.79 มาก 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอน มีระดบัความ    พึงพอใจ

มาก ค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานด้วย SIADA Model ส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เร่ืองการประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์
วศิวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน และความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อชุด       การสอน พบวา่ 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.12/77.61 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
75/75 
 2. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 
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Vocational Education Classroom 
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บทคัดย่อ 

 
ในบทความน้ีไดน้ าเสนอการเรียนการสอนแบบทดลองส าหรับแผงวงจรไฟฟ้า เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจไดง่้าย

ผ่านทางแบบฝึกปฏิบัติตามกฎหมายของโอห์ม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของทฤษฎีวงจรไฟฟ้า และน าเสนอส่ือการสอนในการ
ทดลองท่ีสามารถใช้งานได้ทันทีในสถานศึกษา โดยน าเสนอกระบวนการผลิตและแผนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหลกัสูตรการผลิตวสัดุการเรียนการสอนแบบทดลอง ตามหลกัสูตรการศึกษา เพื่อ
ด าเนินการอย่างสมบูรณ์จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงทั้งเน้ือหาหลกัสูตรและชัว่โมงการสอนเพ่ือให้นักเรียนไดรั้บความรู้ดา้น
ไฟฟ้ามากข้ึน ดงันั้นจะตอ้งมีเน้ือหาหลกัสูตรและเน้ือหาการเรียนการสอนท่ีมีการพฒันาแนวคิดเพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เขา้ใจเน้ือหาของหลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ในอนาคตจะสามารถพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีแม้แต่
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาสามารถเขา้ใจวงจรไฟฟ้าไดอ้ยา่งง่ายดายและจบักระแสไฟฟ้าท่ีมองไม่เห็นผ่านการแบบฝึกหัดทาง
ปฏิบติั  
 
ค าส าคญั : วสัดุช่วยสอน, วงจรไฟฟ้า, แบบฝึกหดัปฏิบติั 
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ABSTRACT 
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In this paper, we present our newly developed experimental teaching materials (board)  for electric circuit to 

allow the students to understand easily, through practical exercises, Ohm’s law that is the basis of electric circuit theory. 
We propose such experimental teaching materials that can be used instantly at educational sites by introducing the 
manufacturing processes and teaching plan of them. Especially, we propose classes as a curriculum to manufacture the 
experimental teaching materials. According to the new Course of Study executed completely, we perfected both course 
contents and instruction hours to enable the students to obtain a deeper knowledge of electricity . As a result, it will need 
the course contents and teaching materials into which an idea is developed to allow the students to understand sufficiently 
the course contents of electricity.  In future, we are going to develop the teaching materials that even the high school 
students can understand easily the electric circuit and grasp invisible electricity through practical exercises. 
 
Keywords : Teaching Materials, Electric Circuit, Practical Exercises 
 

บทน า 
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีตอ้งใชท้กัษะทางวิชาชีพท่ีจะสามารถด าเนินการอย่างสมบูรณ์ส าหรับ

สถานศึกษาสายปฏิบติั ศตวรรษท่ี 21 ไดมี้การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์และเลขคณิตมากยิ่งข้ึน ส าหรับการเรียนการสอนดา้นสาขาไฟฟ้าท่ีตอ้ง
อาศยัทักษะทางอาชีพ ซ่ึงเน้ือหาหลกัสูตรของไฟฟ้าก็เปล่ียนไปตามเทคโนโลยี นอกจากน้ีเน้ือหาหลกัสูตรไฟฟ้าและ
เคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนไดร้วมเป็นหน่ึงเดียวในดา้นเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ โดยแนวคิดท่ีจะให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมาย เพ่ือใหผู้เ้รียนท่ีคุณลกัษณะท่ีสามารถน าไปใชส้ าหรับการด ารงชีวติ ผูเ้รียนจะตอ้ง
สามารถน าความรู้หลกับูรณาการกบัทกัษะเพ่ือให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยท่ีผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ 
และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือท าดว้ยตวัเอง โดยท่ีผูส้อนท าการกระตุน้ผูเ้รียน
ดว้ยค าถามหรือโจทย ์เป็นการสร้างแรงบลัดาลใจและเสริมแรงทางบวกเพื่อให้ผูเ้รียนอยากเรียน น าไปสู้การสร้างลกัษณะ
นิสัยกระตือรือร้นท่ีจะเรียน หัวข้อหรือเน้ือหาท่ีจะน ามาเป็นโจทยก์ารเรียนรู้สามารถรวบรวมจากแหล่งต่างๆ หรือ
ประสบการณ์ใกลต้วั หาขอ้โตแ้ยง้หรือสนับสนุนสมมติฐานสร้างเป็นกระบวนการคิด การเรียนรู้เช่นน้ีเรียกวา่ การจดัการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน หรือ Project-Based Learning (PBL) 

ลกัษณะการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลกัษณะเชิงวิพากษ ์
(Critical Attributes) ยดึโครงงานเป็นฐาน (Project-Based) เช่ือมโยงสภาพแวดลอ้มรอบตวัผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการ
สร้างความร่วมมือ (Collaboration) ท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
คือการบูรณาการความรู้ การพฒันาความสามารถทางความคิด และการปฏิบติั โดยเช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์ท่ีมี
อยู่ เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและอาชีพ ทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยี ในการการคิดเชิง
วพิากษใ์นปัญหาท่ีซบัซอ้น การฝึกปฏิบติัอาชีพ การน าเสนองานหรือผลงานและการใชเ้ทคโนโลยี 

ส าหรับงานวิจยัน้ี เป็นการพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีอาศยัการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) ส าหรับสาขาไฟฟ้าท่ีอาศยัความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีในการแกปั้ญหาหรือตอบโจทยท่ี์ผูเ้รียนคน้ควา้ดว้ยตวัผูเ้รียนเอง โดยค านึงถึงการพฒันาผลการเรียนรู้ ด้าน
ความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) ส าหรับงานประยกุตท่ี์
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เก่ียวกบัไฟฟ้าซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถเก่ียวกบัศาสตร์ทางไฟฟ้าและงานดา้นวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงเทคโนโลยี
สมยัใหม่ เพ่ือวางแผนผลิตวสัดุการเรียนการสอนจริงและสามารถพฒันาไปสู่นวตักรรมท่ีน ามาใชง้านไดใ้นชีวิตประจ าวนั
ต่อไป 
แนวความคดิ ทฤษีทีเ่กีย่วข้อง 

การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) มีจุดมุ่งหมายสูงสุดใน
ดา้นความรู้ ท่ีมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นสร้างสรรค์ (Create) ซ่ึงในปัจจุบันการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
น าไปใชใ้นอนาคตไดน้ั้น จะเป็นการพฒันาวธีิการสอนท่ีมีความยดืหยุน่ มีการกระตุน้และจูงใจให้ผูเ้รียนสร้างกระบวนการ
คิดอยา่งเป็นระบบท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

(จิราภรณ์ ปกรณ์  http://www.vcharkarn.com/varticle/60454, 2014) 
ความสามารถของผูเ้รียนกบัจุดมุ่งหมายในการศึกษาของบลูม (Bloom´s Taxonomy)  ไดว้เิคราะห์ความสามารถท่ี

ควรพฒันาในการจดัการศึกษาและไดมุ่้งเนน้การพฒันาผูเ้รียน ให้เป็นมนุษยจ์ะตอ้งพฒันาผูเ้รียนทั้ง 3 ดา้น เพราะจะใชเ้ป็น
แนวทางและเป้าหมายในการก าหนดจุ่ดมุ่งหมายการศึกษา ตลอดจนการก าหนดรูปแบบและแนวทางในการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา จะตอ้งอาศยัความเขา้ใจระดบัความสามารถ ในการเรียนการสอนและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ดงัภาพท่ี 2  

 
ภาพที ่2 การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนและทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 (ดร.ตรีคม พรมมาบุญ  http://plc.tk21.in/archives/1938, 2017) 
ระดบัการเรียนรู้กบัการจ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 3 ด้าน 
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1.พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากพฤติกรรมด้านสมองเก่ียวขอ้งกับสติปัญญา ความรู้ 
ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นความสามารถทางสติปัญญา 
พฤติกรรมทางพทุธิพิสยัแบ่งเป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ 

1.1 จ า (Remember) เป็นความสามารถในการจดจ าเก็บรักษาประสบการณ์ต่าง ๆ จากการท่ีไดรั้บรู้ไวแ้ละระลึกถึง
ส่ิงนั้นไดเ้ม่ือตอ้งการ 

1.2 เขา้ใจ (Understand) เป็นความสามารถในการจบัใจความส าคญัของส่ือ และสามารถแสดงออกมาในรูปของ
การแปลความ การตีความ การคาดคะเน การขยายความ หรือ การกระท าอ่ืน ๆ 

1.3 น าความรู้ไปใช้ (Apply) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ไดซ่ึ้งจะตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจจึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้

1.4 วิเคราะห์ (Analyze) เป็นความสามารถในการคิด หรือ การแยกแยะเร่ืองราวส่ิงต่าง ๆ  ออกเป็นส่วนย่อย              
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัได ้และมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสามารถในการ
วเิคราะห์จะแตกต่างกนัไปแลว้แต่ความคิดของแต่ละคน 

1.5 ประเมินค่า (Evaluate) เป็นความสามารถในการตดัสิน ตีราคา หรือ สรุปเก่ียวกบัคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ออกมา
ในรูปของคุณธรรมอยา่งมีกฎเกณฑท่ี์เหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นไปตามเน้ือหาสาระในเร่ืองนั้น ๆ หรืออาจ
เป็นกฎเกณฑท่ี์สงัคมยอมรับ 

1.6 สร้างสรรค ์(Create) เป็นความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งมีเหตุผล หรือท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นตน้แบบ  

2. จิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมทางดา้นจิตใจ เช่น ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซ้ึง ทศันคติ
ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดา้นน้ีอาจไม่เกิดข้ึนทนัทีทนัใด ดา้นจิตพิสยัจะประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย ๆ 
5 ระดบั ไดแ้ก่ 

2.1 การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนเลือกท่ีจะให้ความสนใจต่อข่าวสารใดข่าวสารหน่ึง เลือกท่ีจะรับรู้และ
ตีความหมายของข่าวสาร โดยการใช้ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ของแต่ละบุคคล ตลอดจนความเช่ือ 
ทศันคติแรงจูงใจในขณะนั้น และหลงัจากเลือกตีความข่าวสารแลว้ ผูบ้ริโภคจะเลือกท่ีจะจดจ าข่าวสาร
บางอยา่งไวใ้นความทรงจ าของตน 

2.2 การตอบสนอง เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเตม็ใจ ยนิยอมและพอใจต่อส่ิงเร้านั้นซ่ึงเป็นการ
ตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลว้ 

2.3 การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในสงัคม การยอมรับนบัถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบติั
ตามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกลายเป็นความเช่ือ แลว้จึงเกิดทศันคติท่ีดีในส่ิงนั้น 

2.4 การจดัระบบ การสร้างแนวคิด จดัระบบของค่านิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัความสัมพนัธ์ ถา้เขา้กนัไดก้บัวิถีการ
ด าเนินชีวิตผูบ้ริโภคหรือเขา้กันได้กับค่านิยมเดิมก็จะมีการยึดถือต่อไป แต่ถา้ค่านิยมใหม่ขดักนักับ
ค่านิยมเดิมอาจเกิดการไม่ยอมรับ หรืออาจรับค่านิยมใหมแลว้เลิกค่านิยมเดิมไป 

2.5 บุคลิกภาพ การน าค่านิยมท่ียดึถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นนิสยัประจ าตวั ใหป้ระพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดี
งาม พฤติกรรมดา้นน้ีจะเก่ียวกบัความรู้สึกและจิตใจ ซ่ึงจะเร่ิมจากการไดรั้บรู้จากส่ิงแวดลอ้ม แลว้จึง
เกิดปฏิกิริยาโตต้อบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกดา้นต่าง ๆ จนกลายเป็นค่านิยม และยงัพฒันาต่อไปเป็น
ความคิด อุดมคติ ซ่ึงจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยแต่ละคนจะรู้ดีรู้ชัว่อยา่งไรนั้น               
ก็เป็นผลของพฤติกรรมดา้นน้ี 
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3.ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว เป็นการแสดงออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตวัช้ีระดบัของทักษะ พฤติกรรม ด้าน
ทกัษะพิสยัประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย ๆ 5 ขั้น ดงัน้ี 

 
3.1 การรับรู้ 
3.2 การลงมือปฏิบติักระท าตามแบบได ้
3.3 การหาความถูกตอ้ง พฤติกรรมสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองช้ีแนะเม่ือไดก้ระท าซ ้ า

แลว้ก็พยายามหาความถูกตอ้งในการปฏิบติั 
3.4 การกระท าอยา่งต่อเน่ือง หลงัจากตดัสินใจเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และจะกระท าตามรูปแบบนั้น

อยา่งต่อเน่ือง จนปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งคล่องแคล่วซ่ึงตอ้งอาศยัการฝึกฝน
และกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 

3.5 การกระท าไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ สามารถปฏิบติัไดค้ล่องแคล่ววอ่งไวโดยอตัโนมติัเป็นไปอยา่งธรรมชาติ 
เน้ือหาหลกัสูตรและเน้ือหาการเรียนการสอนท่ีมีการพฒันาแนวคิดเพ่ือให้นักเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาของ

หลกัสูตรวศิวกรรมไฟฟ้าแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3. Bloom’s taxonomies of learning domains.  

(Clark, D. http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html, 2015) 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้  3 ด้าน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ของ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าก าลงั 

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ทางการเรียนดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้น
ทกัษะ (Psychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าก าลงั ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบ           

ทวศึิกษา โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา-วทิยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน 
 

 
ภาพที ่4 ขั้นตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงานเป็นฐาน.  

 
รูปแบบการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ภาพท่ี 4 โดยด าเนินการวจิยัตามวงจรการวจิยั

เชิงปฏิบติัการ (Kemmis & Mc Taggart, 1982 อา้งถึงใน Marit Aas, 2014) 4 ขั้น คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบติัการ (Act) 
ขั้นสงัเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflect) ในแต่ละขั้นด าเนินงาน แสดงในภาพท่ี 5 

 

 
รูปภาพ 5 การวจิยัเชิงปฏิบติัการ หรือ action research  

(Carr and Kemmis 1986) 
 

พ้ืนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ความสามารถในการเรียนรู้ในและจากการกระท า การสะทอ้นท่ีส าคญัเป็น
ส่วนส าคัญในการเรียนรู้น้ี มีหลายรูปแบบส าหรับการเรียนรู้ประเภทน้ี เช่น วฏัจักรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ 
Deming-cycle : Plan, Do, Check, Act หรือ Kolb (Concrete experience, ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม การสังเกตและการ
สะทอ้นความคิดการทดสอบ) รูปแบบท่ีรู้จกักนัและการน าไปใชใ้น บริษทั เชลล ์(Juch, 1983)  
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ภาพที ่6 Juch’s circle for action oriented learning  

(Tom J. van Weert, 2006,) 
วฏัจกัรส าหรับการกระท าท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้ แสดงในภาพท่ี 6 

ขั้นท่ี 1 วางแผนการด าเนินงาน (Plan ) เก่ียวกบัท าโครงงาน โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวขอ้ท่ี
จะท าโครงงาน วางแผน รวมถึงก าหนดกรอบการบนัทึก การสังเกตและบนัทึกผลการปฏิบติังาน ท่ีมีผล
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

ขั้นท่ี 2 ปฏิบติัการ (Do) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบติั โดยใชข้อ้มูลท่ีท าการศึกษามาประกอบการทดลอง รวมถึง
การสร้างช้ินงานเพ่ือน าไปทดลองบนัทึกผล 

ขั้นท่ี 3 สงัเกตการณ์ (Check) เป็นขั้นตอนการทดสอบและบนัทึกผลการท าโครงงาน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลการศึกษา 
ขั้นท่ี 4 สะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflect) เป็นขั้นตอนการเขียนรายงานผลโครงงาน การน าเสนอผลการท าโครงงาน

ต่อชั้นเรียน ตลอดจนการสะทอ้นผลการศึกษาและรับฟังขอ้เสนอแนะจากเพ่ือน ๆ และอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงงาน 

กระบวนการพฒันาคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan : P)                
การปฏิบัติตามแผน (Do : D) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check : C) และการปรับปรุงแก้ไข (Action : A) ในการ
ด าเนินการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

1) แผนการจดัการเรียนรู้ 
2) แบบประเมินผลโครงงาน เพ่ือใชใ้นการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1) ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการรวบรวม เรียบเรียง จากแบบบนัทึกของผูเ้รียน แบบบนัทึกของ

คณะผูว้จิยั แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และท าการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
2) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน เช่นค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และค่าร้อยละ(Percentage) 
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ผลการวจัิย 
ผลการวจิยัเร่ือง การเสนอเทคนิคการประดิษฐอุ์ปกรณ์ทดลองส าหรับห้องปฏิบติัการทางไฟฟ้า นกัศึกษาสาขาช่าง

ไฟฟ้าก าลงั ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ระบบทวิศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา-วิทยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน โดยการจดักลุ่ม 4 คน 5 กลุ่ม ในภาพท่ี 6 เปรียบเทียบการพฒันาผลการเรียนรู้ ดา้นความรู้ 
(Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) โดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน หรือ Project-Based Learn (PBL) 

 
ภาพที ่7 ผลการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) 

 จากภาพท่ี 7 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ท่ีแบ่ง
ตามกลุ่ม โครงงาน เม่ือน าผลการประเมินมาวเิคราะห์โดยรวมของกลุ่มผูเ้รียนทั้งหมด โดยท าการวเิคราะห์การพฒันาผลการ
เรียนดา้นความรู้หรือพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) แสดงใหเ้ห็นในภาพท่ี 8 
 

 
ภาพที ่8 ผลการเรียนดา้นความรู้หรือพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) 

สรุปไดว้า่ผลการเรียนดา้นความรู้หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของผูเ้รียนมีความสามารถในเร่ืองความจ า 
ความเขา้ใจ และการน าไปใช ้ในการน าส่ิงท่ีเรียนมาใชไ้ด ้แต่มีส่วนมากท่ียงัไม่ถึงระดบัสร้างสรรคช้ิ์นงาน 
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ภาพที ่9 ผลการเรียนดา้นเจตคติ (Affective Domain) 

และในภาพท่ี 9 แสดงผลการเรียนดา้นเจตคติ (Affective Domain) ท่ีสามารถบ่งช้ีไดว้่าผูเ้รียนมีความสนใจและ
ตอบสนองต่อการจดัการเรียนการสอนโดนใชโ้ครงงานเป็นฐาน แต่ยงัขาดระบบการจดัการและบุคลิกภาพความเป็นช่างท่ี
ตอ้งอาศยัการสงัเกตุและการใชก้ารคิดวเิคราะห์ 

 

 
ภาพที ่10 ผลการเรียนดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) 

จากภาพท่ี 10 แสดงผลการเรียนดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) บ่งช้ีไดว้า่ผูเ้รียนสามารถรับรู้ ลอกเลียนแบบ 
และยงัสามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากการท าโครงงาน ตอ้งอาศยัความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าโครงงาน 
จึงเป็นการทบทวนความรู้อีกทางหน่ึง เพียงแต่ผูเ้รียนยงัไม่สามารถปฏบติัไดอ้ยา่งเป็นอตัโนมติั เน่ืองจากการทบทวนขอ้มูล
หรือความรู้ท่ีมียงัไม่ถึงขั้นของการวเิคราะห์ ส่งผลต่อการปฏิบติัท่ีไม่ต่อเน่ืองกนัในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพที ่11 ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 

 (Bloom´s Taxonomy) 
จากการวิจยักลุ่มผูเ้รียน สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา แสดงในภาพท่ี 11 ผลการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ท าให้เห็นถึง
ความสามารถทางดา้นทกัษะ ท่ีนักศึกษามีความสนใจในงานปฏิบติั ท่ีท าให้ส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียน แต่ในดา้นจิตพิสัย 
ผูเ้รียนยงัขาดความเขา้ใจต่อการรับผิดชอบท่ีตอ้งพฒันาตนเอง ตอ้งใชเ้วลาในการบ่มเพาะเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาไปสู้
บุคลิคภาพของความเป็นช่างไฟฟ้าไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

 

  
ภาพที ่12 การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (PBL) 

 

  
ภาพที ่13 ตวัอยา่งผลงานส่ือการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนพฒันาจากโครงงาน 
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อภิปรายผลการวจัิย 
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช ้Project Based Learning ของนักศึกษาระดบัชั้น ปวช. สาขาช่างไฟฟ้าในการ

พฒันาส่ือการเรียนการสอนส าหรับหอ้งปฏิบติัการทางไฟฟ้า ภาพท่ี 12 เกิดข้ึนจากนกัศึกษาเห็นถึงอุปสรรคในการเรียนท่ียงั
ขาดวสัดุอุปกรณ์เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจได้ง่ายผ่านทางแบบฝึกปฏิบัติตามกฎหมายของโอห์ม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า และน าเสนอส่ือการสอนในการทดลองท่ีสามารถใชง้านไดท้นัทีในสถานศึกษา โดยน าเสนอกระบวนการ
ผลิตและแผนการสอน ภาพท่ี 13 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหลกัสูตรการผลิตวสัดุการเรียน
การสอนแบบทดลอง ตามหลกัสูตรการศึกษา เพ่ือด าเนินการอยา่งสมบูรณ์จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงทั้งเน้ือหาหลกัสูตรและ
ชัว่โมงการสอนเพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บความรู้ดา้นไฟฟ้ามากข้ึน ดงันั้นจะตอ้งมีเน้ือหาหลกัสูตรและเน้ือหาการเรียนการสอน
ท่ีมีการพฒันาแนวคิดเพ่ือให้นักเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาของหลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าไดอ้ย่างเพียงพอและยงัสามารถ
ประยกุต์ความรู้ ทกัษะและเจนคติ  โดยใชก้ารส้รางผลงาน นั้นก็คือโครงงาน มาพฒันากระบวนการเรียนรู้ วดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาจากช้ินงาน การท างาน ความรู้ท่ีน ามาใช ้และการน าเสนอผลงานต่อเพ่ือร่วมชั้น ท าให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ อีกทั้งผูส้อนสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดนวตักรรม โดยใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการ
แกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาท่ีแตกต่างกนั  จากผลการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy) ท่ีมุ่งเนน้
ทกัษะการเรียนรู้ขั้นสร้างสรรค ์(Create) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไปไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ยงัสามารถพฒันาไปให้ถึง
ขั้นบนสุดของการสร้างวรรค์ผลงาน โดยพฒันาวิธีการสอนท่ีจูงใจให้ผูเ้รียนสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตาม
ลกัษณะการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรในศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือในท างานเป็น
ทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีอาศยัการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานห รือ Project-Based 
Learning ส าหรับสาขาไฟฟ้าท่ีค านึงถึงการพฒันาผลการเรียนรู้ ดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor 
Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) ส าหรับงานประยกุตท่ี์เก่ียวกบัไฟฟ้ากบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพ่ือวางแผนผลิต
วสัดุการเรียนการสอนจริงและสามารถพฒันาไปสู่นวตักรรม 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวชิาชีพ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 191 คน โดยการ
เลือกแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และ            ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจยั พบวา่ นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขา
วชิาชีพ ภาพรวมมีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.68, . .S D = 1.05)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีปัญหา
มากท่ีสุดไดแ้ก่ สภาพปัญหาดา้นส่ือการเรียนการสอน ( x = 2.77, . .S D = 0.98)  รองลงมาไดแ้ก่ สภาพปัญหาดา้นกิจกรรม
การเรียนการสอน ( x = 2.67, . .S D = 1.19)  สภาพปัญหาดา้นเน้ือหาวิชา ( x = 2.64, . .S D = 1.15)  และสภาพปัญหาดา้น
การวดัและประเมินผล ( x = 2.63, . .S D = 0.87) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความตอ้งการของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการ
เรียน การสอน พบวา่ นกัศึกษาตอ้งการให้มีนวตักรรมส่ือเทคโนโลยช่ีวยสอน มีการฝึกทกัษะเพ่ือทดลองการท างานไดจ้ริง 
อีกทั้งควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้บทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนเพ่ิมมากข้ึน   
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study problems of the teaching and learning of professional students for faculty of 
industrial education. The sample was 191 students faculty of industrial education by convenience sampling.                               
The instrument used in this study was questionnaires. The statistics used in data analysis were a percentage, average, 
standard deviation. 

The study found that the students' opinions on the problems of teaching and learning management of the 
students in the field of vocational education were at a moderate level ( x = 2.68, . .S D = 1.05). When considering each 
aspect, the most problematic areas were problems of teaching media ( x = 2.77, . .S D = 0.98). In the same fashion, 
problems of teaching activities ( x = 2.67, . .S D = 1.19), problems of the content subject ( x = 2.64, . .S D = 1.15) and 
problems of measurement and evaluation ( x = 2.63, . .S D = 0.87). However, considering the students' needs for teaching 
and learning found that the students need innovative media technology to help teach, practical skills to try to work. 
Moreover, there should be learning activities that emphasize the role and participation of learners. 
 
Keywords: Teaching and Learning; Professional Students; Faculty of Industrial Education 
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บทน า 
 ความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยีสมยัใหม่ในยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการในการจดัสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ใหมี้ลกัษณะและหรือ
บรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ไดต้ามอตัรา
ความกา้วหน้าของตนเอง (ดุสิต  ขาวเหลือง, 2549) จากการรายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษา พบว่า การ
เรียนรู้ช่วยให้คนเราสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติหรือสามารถปรับส่ิงแวดลอ้มให้เขา้กบัตนเองได้
อยา่งเหมาะสม การเรียนรู้จึงนับเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพของมนุษยซ่ึ์งเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ ดงันั้น
การจดัการศึกษาของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได ้3 รูปแบบ คือ การศึกษาแบบในระบบ แบบนอกระบบ และแบบตาม
อธัยาศยัเพ่ือให้เหมาะสมกบัโอกาส สภาพปัญหา และความตอ้งการของแต่ละบุคคล (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545 อา้ง
ถึงใน จงรัก  สามารถ และคณะ, 2556)    
 ดงันั้นวงการศึกษาไทยจึงมีความต่ืนตวัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและน านวตักรรมรูปแบบต่าง ๆ 
มาช่วยพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาเวลา และศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้น
ต่าง ๆ ทั้ งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซ่ึงท าให้สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีได้
ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาบัณฑิตให้มีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน รวมทั้ งมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรให้    มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาบัณฑิตให้บรรลุผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ดา้น ซ่ึงแต่ละด้าน มีธรรมชาติท่ีแตกต่างกันและตอ้งอาศัย
กระบวนการเรียนรู้และการสอนท่ีต่างกนั (ทิศนา แขมมณี, 2553)    
 จากรายงานผลการส ารวจความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบท่ีมีต่อนกัศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่า ยงัขาดทักษะการลงมือปฏิบัติส่งผลไม่สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ และขาด
แกปั้ญหาและการตดัสินใจเฉพาะหนา้ในการปฏิบติังาน (รุ่งอรุณ  พรเจริญ, 2559) ดว้ยเหตุน้ี   ควรมีการจดัการเรียนการ
สอนท่ีทนัสมยั มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นเน้ือหาวิชาเพ่ือให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และ
เนน้ Soft Skill สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล   ดา้นการผลิตครูอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
คุณสมบติัท่ีพึงประสงคท์ั้ง 4 ดา้น คือ ความรู้วชิาชีพ ทกัษะวชิาชีพ ทกัษะชีวติและสงัคม และทกัษะการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวชิาชีพ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อน าไปเป็นแนวทางใน  การพฒันาการจดัการเรียน
การสอนภาษา จีน และน าผลไปสู่การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ ซ่ึงช่วยให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง น าผลวจิยัไปใชป้ระกอบการพิจารณาวางแผนและปรับปรุง การจดัการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง เพื่อพฒันาการจดัการเรียน  การสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพต่อไป  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สมมตฐิานการวจิยั 

สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมของสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบั           
ปานกลาง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 254 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 191 คน ท าก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางเครซ่ีและมอร์แกน และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบตามความ
สะดวก 
2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั แก่ แบบสอบถามสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของ
นกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นเน้ือหาวชิา ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล  
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั มีดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทางดา้นวชิาชีพ 
2. ก าหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
3. สร้างแบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 4 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านเน้ือหาวิชา ด้าน

กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล เป็นลกัษณะเป็น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า            5 ระดบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน 
 ตอนท่ี 3 ความตอ้งการการจดัการเรียนการสอน 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงค ์ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้
ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นน าไปทดลองกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 15 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและภาษาท่ีใช ้และท าการหาค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 82%  

6. น าแบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีสมบูรณ์แลว้ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป และน าขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล  
3. การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
 ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทาง
สาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกลบัมา จ านวน 154 ชุด จากทั้งหมด 
191 ชุด คิดเป็น 80.63% น ามาวเิคราะห์ตามหลกัสถิติ ดงัน้ี 
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 1.  น าขอ้มูลมาค านวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าคะแนนเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( . .S D )                
โดยก าหนดลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 
       ระดบัคะแนน   สภาพปัญหา 
   5   มากท่ีสุด 
   4   มาก 
   3   ปานกลาง 
   2   นอ้ย 
   1   นอ้ยท่ีสุด 
 2.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้าการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ 
(Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท ์(Best John W., 1981) ดงัต่อไปน้ี 
         ค่าเฉล่ีย   ระดบัสภาพปัญหา 
 4.51 – 5.00   มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50   มาก  
 2.51 – 3.50   ปานกลาง 
 1.51 – 2.50   นอ้ย 
 1.00 – 1.50   นอ้ยท่ีสุด 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ผลการวจิยั พบวา่ 
ตารางที ่1 ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  

ขอ้มูลพ้ืนฐาน จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ 
สาขาวชิา 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 55 35.71 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 27.27 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 37.01 
หลกัสูตร 
1. หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 
2. หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต 

 
135 
19 

 
87.66 
12.34 

รวม 154 100.00 
จากตารางท่ี 1 พบว่า มีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 154 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.01 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 และสาขาวิชา
วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 

เม่ือจ าแนกแต่ละหลกัสูตร พบวา่ หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 87.66 
และหลกัสูตรอุตสาหรรมศาสตร์บณัฑิต จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34  
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ตารางที ่2 ระดบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวชิาชีพ  

 สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน ค่าเฉล่ีย ( x ) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( . .S D ) 

แปลผล 

ดา้นเน้ือหาวชิา    
1. มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัหลกัสูตร 2.55 1.37 ปานกลาง 
2. มีความทนัสมยักบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั 2.41 1.29 นอ้ย 
3. มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ายวชิา 1.97 1.13 นอ้ย 
4. เน้ือหาท่ีสอนมีการเรียงล าดบัความยากง่าย 1.97 0.87 นอ้ย 
5. มีการก าหนดเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 2.61 0.87 ปานกลาง 
6. มีความหลากหลายในเน้ือหาท่ีสอน 2.79 0.89 ปานกลาง 
7. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปกบัเน้ือหาวชิา 2.54 0.86 ปานกลาง 
8. เน้ือหาวชิาท่ีสอนสามารถน าไปต่อยอดกบัรายวชิาอ่ืนๆ ได ้ 2.96 0.89 ปานกลาง 
9. เน้ือหามีความน่าสนใจท าใหเ้กิดการอยากเรียนรู้ 3.43 1.15 ปานกลาง 
10. มีการส่งเสริมความคิด วเิคราะห์ท าใหเ้กิดการแกปั้ญหา 3.13 1.12 ปานกลาง 

รวม 2.64 1.15 ปานกลาง 
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน    
1. มีการจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารสอนและ
เน้ือหาวชิา 

2.84 1.27 ปานกลาง 

2. กิจกรรมท่ีจดัมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 2.64 1.40 ปานกลาง 
3. มีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

2.58 1.19 ปานกลาง 

4. กิจกรรมมีการฝึกใหผู้เ้รียนคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นรูปธรรม 2.44 1.27 นอ้ย 
5. มีการจดักิจกรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ    มีการท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

2.21 1.02 นอ้ย 

6. กิจกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รียนใหเ้กิดการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 2.76 1.00 ปานกลาง 
7. มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีเรียน 2.58 1.20 ปานกลาง 
8. การจดักิจกรรมมีการยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้วจิารณ์ของ
ผูเ้รียน 

2.75 0.95 ปานกลาง 

9. มีการจดักิจกรรมท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 3.18 1.08 ปานกลาง 
รวม 2.67 1.19 ปานกลาง 

ดา้นส่ือการเรียนการสอน    
1. ความเพียงพอของอปุกรณ์การเรียนการสอน 3.37 1.04 ปานกลาง 
2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 2.63 1.31 ปานกลาง 
3. ส่ือ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชดัเจนและเขา้ใจ
ง่าย 

2.81 1.21 ปานกลาง 

4. มีความหลากหลายของส่ือการเรียนการสอนท่ีน ามาใชจ้ดักิจกรรม 2.34 0.83 นอ้ย 
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ตารางที ่2 ระดบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวชิาชีพ (ต่อ) 

สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน ค่าเฉล่ีย ( x ) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( . .S D ) 

แปลผล 

5. ใชส่ื้อการเรียนการสอนอยา่งคุม้ค่า 2.69 1.13 ปานกลาง 
6. ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชเ้หมาะสมกบักิจกรรม และ
เน้ือหาวชิา 

 
2.70 

 
0.85 

 
ปานกลาง 

7. ส่ือการเรียนการสอนส่งเสริมใหเ้กิดการคิดและแกปั้ญหา
ไดง่้าย 

3.05 0.98 ปานกลาง 

8. ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชมี้การใหฝึ้กปฏิบติัเหมาะสมกบั
เน้ือหาวชิาท่ีเรียน 

2.79 0.97 ปานกลาง 

รวม 2.77 0.98 ปานกลาง 
ดา้นการวดัและประเมินผล    
1. มีการช้ีแจงใหท้ราบถึงเกณฑก์ารวดัและประเมินผล 2.71 1.33 ปานกลาง 
2. มีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวดัและประเมินผลทุกคร้ัง 2.34 1.28 นอ้ย 
3. การทดสอบมีความชดัเจน 2.43 1.13 นอ้ย 
4. มีการใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 2.40 0.92 นอ้ย 
5. มีการวดัและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 2.53 0.93 ปานกลาง 
6. การวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนการสอน 

3.11 1.01 ปานกลาง 

7. การวดัและประเมินผลค านึงถึงความสามารถของผูเ้รียน 2.64 0.87 ปานกลาง 
รวม 2.63 0.87 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.68 1.05 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขา
วิชาชีพ ภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.68, . .S D = 1.05)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
ปัญหามากท่ีสุดไดแ้ก่ สภาพปัญหาดา้นส่ือการเรียนการสอน ( x = 2.77, . .S D = 0.98) รองลงมาไดแ้ก่ สภาพปัญหาดา้น
กิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 2.67, . .S D = 1.19)  สภาพปัญหาด้านเน้ือหาวิชา ( x = 2.64, . .S D = 1.15)  และสภาพ
ปัญหาดา้นการวดัและประเมินผล ( x = 2.63, . .S D = 0.87)   
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
การจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาทางสาขาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร มีสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ส่ือการเรียน
การสอนเป็นดา้นท่ีมีสภาพปัญหามากท่ีสุด และจากการส ารวจพบวา่ส่ือการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูเ้รียน และส่ือการเรียนการสอนไม่มีการส่งเสริมให้เกิดการคิดและแก้ปัญหาได้ง่ายจึงท าให้มีปัญหามากท่ีสุด ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากส่ือการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองช่วยในการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้การสอนและการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สอดคลอ้งแนวคิดของปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตนั (2555) เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จควรค านึงถึง
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องค์ประกอบท่ีส าคญัหน่ึงคือ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน (Teaching Materials) การเตรียมการ เพื่อน าเสนอ
เน้ือหาแก่ผูเ้รียนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งมีการวางแผนและการเตรียมการว่าจะน าเสนอเน้ือหาหรือแนวคิดอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม ส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ์ใดบ้าง  ท่ีสมควรน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัวยั ระดบัความสามารถและความ
สนใจสอดคลอ้งกับเน้ือหา ตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาท่ีต้องการ
นวตักรรมส่ือเทคโนโลยช่ีวยสอน มีการฝึกทกัษะเพ่ือทดลองการท างานไดจ้ริง นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งมีการจดักิจกรรมท่ีเนน้
บทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือช่วยกระตน้ให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ถือวา่เป็นการฝึกฝนท่ีส าคญั 
เพราะจะก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงในส่ิงท่ีเรียน (ณฐัฐา สววบูิลย,์ 2554) 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
 ผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีการจดัท าส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมท่ีเนน้บทบาท
ของผูเ้รียนและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ซ่ึงกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และไดมี้การฝึกปฏิบติัทุกคน  
 2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป 
 ควรมีการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน มีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม หรือใชว้ธีิ
วิจยัเชิงปริมาณผสานกบัเชิงคุณภาพ และการศึกษาความสัมพนัธ์การจดัการเรียนการสอนวิธีต่างๆ เพ่ือให้เกิดรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนทางสาขาวชิาชีพอยา่งเหมาะสม  
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การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ 

Development of science learning achievement of Sixth  
Grade Students Using STEM Education, Subject Electricity 

 
ธีระศกัด์ิ   อินตนั1*   
Teerasak   Intan1* 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ ระหวา่งก่อน
เรียนและหลงัเรียน  3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ านวน 19 คน ซ่ึงไดม้าจากวิธีสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยหอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 
(STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ 2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์  4) แบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test) พบวา่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.21/87.37 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 
80/80 2) นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียน ( X , S.D.) (17.47, 1.22) สูงกวา่ก่อนเรียน ( X , S.D.) (8.68, 0.67) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และ 3) มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูใ่นระดบัดีมาก
ท่ีสุด ( X  = 4.64)     

 
ค าส าคญั : สะเตม็ศึกษา, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ, ไฟฟ้า 

 
 

 
 
 
 
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  95000 
1Tassaban 1 (Bansateng) School, Sateng Sub-district,  Muang District, Yala Province 95000, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Sonicboomloh007@gmail.com
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ABSTRACT 
 

This research aims 1 )  to create and evaluate the efficiency of the STEM learning activity serie to meet the 
standard of 80/80, 2) to compare science learning achievement of Sixth Grade Students learning using the STEM learning 
activity series and 3) to study students satisfaction toward using STEM learning activities. The sample were the 6th grade 
students, 2nd semester, academic year 2018, 19 students from Tassaban 1 (bansateng) school, Muang District, Yala. The 
sample was selected by Simple Random Sampling. The instruments were        1 ) The STEM learning activity serie, 2 ) 
Electricity learning management plan, 3 )  Science achievement test, and  4 )  A ameasure of student satisfaction toward 
STEM education. The statistics used to analyzed data including the means of mean, standard deviation and t-test. The 
research results were as follows : 1 )  The STEM learning activity serie is a powerful learning activity. The efficiency is 
88.21 / 87.37, which is higher than the standard 80/80. 2) science learning achievement in the topic of Electricity of the 
student after learning by activity based learning by STEM education ( X , S.D.) (17.47, 1.22) higher than the before 
learning ( X , S.D.) (8.68, 0.67) with the statistically significance .05 level. And 3 )  the satisfaction level of students 
towards using STEM learning activities as a whole was in a highest level ( X  = 4.64). 
 
Keyword: STEM Education, Learning Achievement, Satisfaction, Electricity 
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บทน า 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บ

การพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน เน่ืองจาก
ความรู้วทิยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานส าคญัในการพฒันาเทคโนโลย ีความรู้วทิยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงัช่วยให้คนได้พฒันาวิธีการคิด ทั้ งความคิดเป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงทักษะท่ีส าคญัในการสืบเสาะและคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใชป้ระจกัษพ์ยานและขอ้มูลหลากหลายท่ีตรวจสอบได ้และท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง 
ความรู้วทิยาศาสตร์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้(สถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2558) 

การเตรียมคนให้อยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีตอ้งเตรียมให้มีทกัษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้ให้คนมีปัญญาเพราะปัญญาของ
คนในชาติมีความส าคญัยิ่งกว่าทรัพยากรแร่ธาตุ ซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ีเคยมีความส าคญัมากมาก่อนในศตวรรษท่ีผ่านมา 
การศึกษาน้ีเนน้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) เนน้การศึกษาผา่นปวงชน (education for all) เนน้การ
ร่วมมือจากปวงชน (all for education) เป็นการศึกษาท่ีเน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้ (learn how to learn) เน้นการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและการเรียนรู้แบบรวมพลงั (co-operative and collaborative learning) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาอย่าง มี
มาตรฐาน คือครูตอ้งสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางคือการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนใชปั้ญญาในการสร้างความรู้และผลผลิตดว้ยตนเองท่ีมีค่าต่อสังคม การให้
ผูเ้รียนใชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเองผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดผ้ลดีมากยิ่งข้ึนถา้ผูส้อนใชแ้นวคอนสตรัคติวิสต ์ซ่ึงในการ
จดัการเรียนการสอนแสดงว่าผูส้อนได้เห็นประโยชน์อนัเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเพราะการท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ไดน้ั้น
ผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะการคิดและกระบวนการคิดเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นตอนส าคญัในกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
(พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2558 : 43-44)  

ปัจจุบนัการจดัการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ พบปัญหาดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ียงัไม่
บรรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงค ์เน่ืองจากกระบวนการสอนไม่เนน้ให้นกัเรียนไดพ้ฒันาดา้นการคิดวเิคราะห์ ขาดคุณลกัษณะ
ช่างสงสัยและใฝ่หาค าตอบ ยงัเน้นการสอนหนังสือมากกว่าสอนคน การเรียนการสอนไม่เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง เน้นการ
ท่องจ า ท าใหต้วัผูเ้รียนเองไม่สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง ส่งผลให้คุณภาพผูเ้รียนอ่อนดอ้ยลง และท าให้
ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่เล็งเห็นถึงความส าคญัของการเรียนวิทยาศาสตร์อีกต่อไป เพราะเห็นว่าส่ิงท่ีเรียนไปกลบั
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไม่ได ้ผลกระทบท่ีตามมาคือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก็จะต ่าลง และมีแนวโนม้ต ่าลงเร่ือยๆ ดงันั้น
ครูจึงจ าเป็นตอ้งหารูปแบบวธีิการสอนท่ีเลง็เห็นวา่ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หากผูเ้รียนสามารถ
คิดวิธีการแกปั้ญหาจากส่ิงท่ีครูสร้างสถานการณ์ข้ึนมาก็จะท าใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นภาพและเกิดการคิดและปฏิบติัจริงผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ และจะตระหนกัถึงวิชาเรียนว่ามีความส าคญัเพราะเห็นไดจ้ากการลงมือปฏิบติัจริงๆ ของตวัผูเ้รียนเอง ในการ
พฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะดงักล่าว แนวทางหน่ึงท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาคือ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงเป็นแนว
ทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 4 สาขา ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย ี(Technology) 
วศิวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

จากบริบทของโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ท่ีมีการจดัการเรียนรู้ท่ียงัคงเนน้รูปแบบ
การบรรยาย อนัเน่ืองมาจากระยะเวลาการเรียนการสอนท่ีมีจ านวนจ ากดัแต่เน้ือหาหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนมีจ านวนมาก 
ผูส้อนจึงต้องจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผูเ้รียนได้รับเน้ือหาสาระวิชาตามท่ีหลกัสูตรได้ก าหนดไว ้จากการสังเกต
พฤติกรรมและการสัมภาษณ์นกัเรียน เก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่
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ยงัไม่สามารถตอบโจทยห์รือแกไ้ขปัญหาดว้ยการน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชไ้ดเ้พราะเป้าหมายของการศึกษาคือการ
ท่ีเราสามารถน าความรู้และทักษะกระบวนการในส่ิงท่ีเก็บเก่ียวประสบการณ์ในช่วงท่ีเรียนมาสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ไดจ้ริง ๆ ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีเรียนไปประยุกต์ใชก้บัชีวิตประจ าวนัได ้สามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
และสามารถใชค้วามรู้ท่ีเรียนมา หาแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ จากปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัของ
การจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของความรู้ ทางดา้นเน้ือหาสาระวทิยาศาสตร์ท่ีผูเ้รียนตอ้งการมุ่งหวงั
ส าหรับการสอบอยูแ่ลว้เรียนบูรณาการกบัปัญหาสถานการณ์จริง เพ่ือให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถ
น าความรู้มาใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา สงักดัส านกัการศึกษา เทศบาลนครยะลา จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 38 คน  

1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) ท่ีเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์
พ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
ก าหนดใหห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม   
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย  

2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
2.1.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 จ านวน 5 แผน ใชเ้วลาในชัว่โมงเรียนเป็นเวลา 9 สปัดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง รวมเป็น 18 ชัว่โมง 
2.1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้  

2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่  
          2.2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.70 ถึง 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.47 และค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์โดยใชสู้ตร  K.R. 20 มีค่า 0.81  

2.2.2 แบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
แบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ มีค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงคห์รือเน้ือหา 
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัความพึง
พอใจท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มี
ค่า 0.95   
3. การด าเนินการทดลอง/การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.1 ท าการทดสอบก่อนเรียนกบันักเรียนกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ และบนัทึกผลคะแนนการสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน  

3.2 ด าเนินการทดลอง โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประกอบกบัแผนการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6สอนนักเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา
2560 ใชเ้วลาทั้งส้ิน 9 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง จ านวน 18 ชัว่โมง และเก็บขอ้มูลคะแนนระหวา่งเรียนไวทุ้กแผนการจดัการ
เรียนรู้  
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3.3 หลงัจากกิจกรรมการสอนแลว้ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงั
เรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ชุดเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน  

3.4 ตรวจคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ย
วธีิการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

3.5 หลงัจากกิจกรรมการสอนแลว้ผูว้จิยัให้นกัเรียนท าแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง) โดยใชค้่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(E1/E2) 

4.1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ
สะเตม็ศึกษาโดยใชส้ถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent group)   
 4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยค านวณหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) แลว้น ามาแปลผล   
5. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ไดแ้ก่  ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ
ทดสอบที ชนิดกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent group) 

 
ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพและระดบัประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนเทศบาล 1 
(บา้นสะเตง)  

จ านวน
นกัเรียน 

ทดสอบระหวา่งเรียน ทดสอบหลงัเรียน 
E1/E2 

คะแนนเตม็ x ̅ S.D. E1 คะแนนเตม็ x ̅ S.D. E2 
19 50 44.11 2.88 88.21 20 17.47 1.22 87.37 88.21/87.37 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 
(STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียนและคะแนนหลงัเรียน (E1/E2) 
ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ มีค่าเท่ากบั 
88.21/87.37 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ มีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียน    เทศบาล 1 (บา้นสะ
เตง) 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน 

D D2 t-test 
เตม็ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

19 20 8.68 0.67 17.47 1.22 167 1497 30.1022* 
   * P> .05, df  = 18 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียน สูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM 
Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ียท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเตง)  
ดา้น x ̅ การแปลผล 

ดา้นชุดกิจกรรม 
ดา้นกิจกรรมการเรียน 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

4.74 
4.65 
4.30 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

ภาพรวม 4.64 มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 4 และ 5 แสดงให้เห็นวา่การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ    สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ     สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด คือ 4.64 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผลการสอนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ ประสบความส าเร็จ สามารถท าให้นักเรียนชอบ
และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) 

สรุปผลการวจัิย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 

88.21/87.37 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 
2. นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได ้อาจ
เป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีรูปแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลาย มีลกัษณะของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียน
รู้จกัคิดดว้ยตนเอง รู้จกัคน้ควา้หาเหตุผล และสามารถแกปั้ญหาได ้ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้และทกัษะกระบวนการทางดา้นวิทยาศาสตร์มาช่วยแกปั้ญหา มีการสะทอ้นความคิดจากประสบการณ์โดยตรงของ
นกัเรียนและการบูรณาการกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม รวมทั้งมีการใชส่ื้อเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในกระบวนการ จน
น าไปสู่การแกปั้ญหาในสถานการณ์สมมติท่ีผูว้จิยัไดก้ าหนดใหใ้นแต่ละกิจกรรม ดว้ยเหตุผลและกิจกรรมการเรียนการสอน
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ดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนซ่ึงสอดคลอ้งบางส่วนกบังานวิจยัของ Scott (2012) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษา
พบวา่นกัเรียนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมหอ้งเรียน STEM มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ไดดี้กวา่เด็กนกัเรียนระดบัเดียวกนั
แต่ไม่ได้เขา้ร่วม และนักเรียนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมน้ียงัให้บอกอีกว่า หากพวกเขาได้รับโอกาสและการสนับสนุนส่งเสริมให้
สามารถเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาท่ีพบเจอในชีวิตและฝึกงานจริง หรือให้รับผิดชอบท าโครงงานข้ึนมาสักช้ินเพ่ือใชข้อส าเร็จ
การศึกษา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้และมัน่ใจวา่
สามารถส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอ้ยา่งแน่นอน จึงเป็นการบ่งบอกวา่นกัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการการเรียนวทิยาศาสตร์
หรือวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบั STEM และสอดคลอ้งกบังานวิจยั ณฏัชยานนัต ์เกตุศรีศกัดา และคณะ (2559) ท่ีไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจดัการ
เรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา เร่ือง เสียงและการไดย้นิ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากบัปกติ ตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยสุ่มแบบเจาะจง จากโรงเรียน 2 แห่งๆ ละ 11 คน (หมู่บา้นตวัอยา่ง/
สะเต็มศึกษา บา้นท่าไผ/่ปกติ) อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษามีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ นกัเรียนท่ีเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษามีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน สูงกวา่
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสะเตม็ศึกษา (STEM Education) เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือการสอน
ได ้เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได ้สอดคลอ้งบางส่วนกบั Dowey (2013) ท่ีไดศึ้กษาเจตคติ ความสนใจ
และการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อวชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ีเรียนในหลกัสูตร STEM พบวา่
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตร STEM มีเจตคติและความสนใจต่อวชิาวทิยาศาสตร์สูงข้ึน 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยท่ีพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบSTEM ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดได้เรียนรู้กระบวนการ
แกปั้ญหาโดยอาศยัความรู้ดา้นต่างๆ มาบูรณาการเพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงบางคร้ังในบางสถานการณ์ 
ผูเ้รียนบางคนอาจจะยงัแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ไม่ดีเท่าท่ีควร อาจเน่ืองด้วยเวลาท่ีจ ากัด วยัวุฒิและ
ประสบการณ์ แต่การท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งสืบคน้ขอ้มูลอยา่งรวดเร็วทนัท่วงที ท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไม่
ติดขดั นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบอีกว่าภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผูเ้รียนบางส่วนมี
ความกลา้แสดงออกในการเรียนมากข้ึน ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนไปบอกเล่าให้ผูป้กครองฟัง ทั้งยงัน าเอา
ปัญหาท่ีพบในระหว่างการเรียนการสอนไปปรึกษา ขอค าแนะน าจากผูป้กครอง น ามาสู่การแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบา้นและเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครัวอีกดว้ย  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการสอนโดยใชว้ิธีแบบสะเตม็ศึกษานั้น 
เนน้การบูรณาการ กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้สาะแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเองและสามารถบูรณาการความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตวั
และการใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้
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กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณนายอ าพล พลศร ผูอ้  านวยการส านักการศึกษา เทศบาลนครยะลา นายไมตรี บัวจันทร์ รอง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นสะเตง) ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูลการ
วจิยัในคร้ังน้ี  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา
วิชาชีพครู จ าแนกตามเพศ และสังกดัการท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยของหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 118 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นส่ือและอุปกรณ์
การเรียนการสอน และด้านสถานท่ีจดัการเรียนการสอน สถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA โดยทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Sheffe’s test และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครูภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( x = 4.31, . .S D = 0.57) และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีจดัการ
เรียนการสอน ( x = 4.39, . .S D = 0.57) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ( x = 4.34, . .S D = 0.56) ดา้นหลกัสูตรการ
เรียนการสอน ( x = 4.33, . .S D = 0.57) และด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.18, . .S D = 0.57) ส่วนการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษา จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และ
จ าแนกตามสังกดัการท างาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อยา่งไรก็ตาม ความคิดเห็นต่อการ
จดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา พบวา่ ควรมีการใชน้วตักรรม   ใหม่ๆ บูรณาการการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน     
 
ค าส าคญั : ความพึงพอใจ; หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต; วชิาชีพครู   
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study and compare the satisfaction with graduate diploma program of the teaching 
profession by gender and work affiliation. The sample was 118 students of the teaching profession, faculty of industrial 
education. The instrument used in this study was questionnaires which consisted of 4 aspects; curriculum, lecturer, 
instruction media, teaching facilities.  The statistics used in data analysis were a percentage, average, standard deviation, 
One-way ANOVA and t-test. 
 The study found that the overall satisfaction of the students was at a good level ( x = 4.31, . .S D = 0.57). 
When considering each aspect, the highest satisfaction of the students was the teaching facilities aspect ( x = 4.39, 

. .S D = 0.57). In the same fashion, lecturer aspect ( x = 4.34, . .S D = 0.56), curriculum aspect ( x = 4.33, . .S D = 
0.57),  and instruction media aspect ( x = 4.18, . .S D = 0.58). The comparison of students' satisfaction by gender as a 
whole and the difference was not statistically significant. And compare work affiliation the difference was statistically 
significant at the .05 level. However, the opinions on the teaching and learning of students found that innovations should 
be used to integrate teaching and learning into better quality. 
 
Keywords: Satisfaction; Graduate diploma program; Teaching profession 
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บทน า 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู เป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานเลขาธิการคุรุ

สภาก่อนจะเปิดการเรียนการสอนไดใ้นแต่ละปีการศึกษา ดงันั้นการจดัการศึกษาตอ้งมีคุณภาพสามารถสร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม การสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันาการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป    

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ความส าคญัต่อระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงหลกัสูตรของคณะมีการ
พฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานความรู้ มีสาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ ของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตาม
ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) อีกทั้งยงัมีการก าหนดระบบประกนั
คุณภาพท่ีท าให้หลกัสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลกั ได้แก่  การบริหารหลกัสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนการสนบัสนุนและการให้ค  าแนะน านกัศึกษา และ ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบคุณภาพ วา่เป็นระบบท่ีท าให้
การจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ เกิดการพัฒนายิ่งข้ึน รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ได้มีการ าหนดตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินการ (Key Indicator Performance) ข้อ 11 ของหมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตรให้หลักสูตร   ต่าง ๆ ตอ้ง
ด าเนินการตวจสอบระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยท่ีมีต่อหลกัสูตรดว้ย (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวชิาชีพครู, 2557)     

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา
วิชาชีพครู เพ่ือน าผลมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ให้มี
ความทนัสมยัต่อเทคโนโลยพีร้อมทั้งพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามนโยบายของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร   
วตัถุประสงค์ของการวจิยั   
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครจ าแนกตามเพศ และสงักดัการท างาน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วชิาชีพครู เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยของหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน 118 
คน ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) มีขั้นตอนการด าเนินการ
วจิยัดงัน้ี 
1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และดา้นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
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 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ และสงักดัการท างาน 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงหลกัสูตร เป็นแบบปลายเปิด  
2. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 2.1 การหาค่าความเท่ียงตรง โดยผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยพิจารณาค่า
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ ผลการพิจารณาพบวา่ ขอ้ค าถามมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ ์
0.50 ข้ึนไป แสดงให้เห็นวา่ขอ้ค าถามเป็นตวัแทนประเด็นขอ้ค าถาม และผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ  
 2.2 การหาความเช่ือมัน่ โดยน าเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บันกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน และค านวณค่าความเช่ือมัน่โดยสูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ดว้ยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach Method) มีค่าเท่ากบั 0.95  
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการช้ีแจงวตัถุประสงค์กบักลุ่มตวัอย่าง และแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง จากนั้น
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลช่วงภาคการเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2560 เป็นช่วงท่ีกลุ่มตวัอย่างเรียนภาคเรียนสุดท้าย โดยผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามจ านวน 118 ชุด ให้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง และไดรั้บแบบสอบถามคืนจ านวน 101 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.59 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลพ้ืนฐานทั่วไป และระดับความพึงพอใจ หาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบขอ้มูลโดยการทดสอบค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเม่ือพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวธีิการ Scheffe’s Test ส าหรับขอ้เสนอแนะใชก้ารน าเสนอแบบพรรณาความ 
 

ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พบวา่ 
 1. ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป จากตารางท่ี 1 พบวา่ นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 55.45 
และเพศหญิงจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 44.55 ส าหรับสังกดัการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ท างานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 45.54 รองลงมาไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 35.64 และส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.81 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
สาขาวชิา จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ 

เพศ   
- ชาย  56 55.45 
- หญิง 45 44.55 

สงักดัการท างาน   
- ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 36 35.64 

- ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั 

19 18.81 

- ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 46 45.54 
 2. ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31, . .S D = 0.57) และ           เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านสถานท่ีจัดการเรียนการสอน ( x = 4.39, . .S D = 0.57) 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ( x = 4.34, . .S D = 0.56) ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ( x = 4.33, . .S D = 0.57) 
และดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.18, . .S D = 0.57) 
ตารางที ่2 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ในภาพรวม   

รายละเอียด �̅� 𝑺. 𝑫. แปลผล 
ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 4.33 0.57 มาก 
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.34 0.56 มาก 
ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.18 0.58 มาก 
ดา้นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน 4.39 0.57 มาก 

รวม 4.31 0.57 มาก 
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ พบวา่โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ และจ าแนกตามสังกัดการท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 3 และ            
ตารางท่ี 4 
ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน จ าแนกตามเพศ 

รายละเอียด 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
�̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. 

ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 4.37 0.02 4.27 0.00 2.13 0.97 
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.36 0.01 4.32 0.01 1.78 0.10 
ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.23 0.01 4.11 0.01 1.94 0.17 
ดา้นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน 4.41 0.01 4.37 0.02 2.35 0.14 

รวม 4.34 0.01 4.27 0.01 1.69 0.34 
หมายเหตุ : *p < 0.05 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 จ าแนกตามสงักดัการท างาน 

รายละเอียด แหล่งความแปรปรวน Df MS F P 
ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ระหวา่งกลุ่ม 2 1.31 3.76 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 98 0.35   
 รวม 100    
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ระหวา่งกลุ่ม 2 0.58 1.72 0.10 
 ภายในกลุ่ม 98 0.34   
 รวม 100    
ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ระหวา่งกลุ่ม 2 0.60 1.93 0.12 
 ภายในกลุ่ม 98 0.31   
 รวม 100    
ดา้นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน ระหวา่งกลุ่ม 2 1.15 3.08 0.05* 
 ภายในกลุ่ม 98 0.37   
 รวม 100    

รวม ระหวา่งกลุ่ม 2 0.07 4.80 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 98 0.01   
 รวม 100    

*P<0.05 
 

เม่ือพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี Sheffe’s Test พบว่า             
ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน และดา้นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน ของสังกดัท่ีท างานอยูใ่นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

อภิปรายผลการวจัิย 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1. ผลศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร พบวา่ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจดัการเรียนการสอนตรงตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 และมีการก ากบัติดตามดว้ยระบบประกนัคุณภาพท่ีท าให้หลกัสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง สะท้อนให้เห็นว่า 
คณะมีการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ท าให้ผูเ้รียนน าความรู้ในเน้ือหาวชิาและส่ิงต่างๆ ท่ี
เรียนมาไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมบูรณ์ วฒันะ (2558 : บทคดัยอ่) ท่ีท า
การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทะเนศ วงศ์
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นาม และทิพรัตน์ สิทธิวงศ ์(2560 : บทคดัยอ่) ท่ีท าการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อหลกัสูตรเทคโนโลยกีารศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจท่ีมีต่อ
หลกัสูตรเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อสถานท่ีจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 
และดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ การพฒันาหลกัสูตรไดน้ ามาตรฐานวชิาชีพครู 11 มาตรฐานใน
การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและ 
วฒันธรรม จิตวทิยาส าหรับครู หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้  นวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) จึงท าใหไ้ดรั้บการรับรองจากส านกังานเลขาธิการคุรุสภาให้
เปิดการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูจ าแนกตามเพศ 
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากนักศึกษาท่ีเขา้เรียนใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือขอใบรับรองการประกอบวชิาชีพครู จึงท าใหเ้พศ
ไม่มีผลต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษา ส าหรับการจ าแนกตามสงักดัการท างาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมีบริบทท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้การจดัการศึกษาคณะตอ้ง
ค านึงนกัศึกษาเพ่ือให้นกัศึกษาศึกษาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ      เรณุมาศ มาอุ่น (2559 : 170) ท่ีได้
กล่าววา่ หลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษามีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างจากหลกัสูตรการศึกษาในระดบัอ่ืน โดยเป็นการพฒันา
ผูเ้รียนและสร้างก าลงัคน ท่ี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการพฒันาคน และวุฒิ
ภาวะของผูเ้รียนอีกดว้ย  
 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการวจิยั 

จากการวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
1.1 ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนีย บตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน 2) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3) ดา้นส่ือ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน และ 4) ดา้นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน ซ่ึงหลกัสูตรหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา
วิชาชีพครู มีสาระความรู้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน  จึงท าให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั การปฏิบติั งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
     1.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และจ าแนกตามสังกดั   การท างาน โดยรวม
แตกต่างกนั ดงันั้นคณะควรมีการบริหารจดัการหลกัสูตรให้เหมาะสมสังกดัการท างานของผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของตนเอง  
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 2.1 ผูบ้ริหารและคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถน า
ขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาหลกัสูตร และองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถได้เรียนรู้ และพฒันาตนเอง ตาม
เป้าประสงคข์องคณะฯ และสงัคม 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  550 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

 2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมควรมีการพฒันาระบบการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียน พฒันาระบบเทคโนโลยี
และอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพ่ือช่วยในการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา
ในทุกดา้นเพ่ิมมากข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวจิยั และนกัศึกษา คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มา ณ ท่ีน้ี   
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 
Factors Affecting the Decision to Study in Faculty of 

Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya 
 

ราตรี มีศกัด์ิ1  รัชรี ศรีสุวรรณ2   และ  สุวรรณ พรมเขต2 
Ratree Meesak1   Ratcharee srisuwan2   and   Suwan Promkhet2 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด และระดบัของขอ้มูลการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชยั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัปริญญา
ตรีของคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวชิยั จ านวน 229 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยรายงานค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 69.1%  เรียนในสาขา
สัตวศาสตร์ร้อยละ 36.7 หลกัสูตร 4 ปี ร้อยละ 75.5 ผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 54.1 ภูมิล าเนาอยู่ใน
ภาคใตร้้อยละ 89.5  จบการศึกษา ม.6 จากแผนวทิย-์คณิต ร้อยละ 34.1 ในอนาคตมีการวางแผนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั
ร้อยละ 47.6  และสาเหตุการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ คือมีความสนใจพิเศษในสาขาทางดา้นการเกษตร
มากท่ีสุด ร้อยละ 46.7 ผลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะ
เกษตรศาสตร์ของนกัศึกษา พบวา่ในภาพรวมดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดคือมีค่า 3.91 ส่วนดา้นการใหบ้ริการ
และดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมากมีค่า3.75 และ 3.73 แต่ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถาน
ท่ีตั้ง และดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�= 3.42, 3.41, 3.31 และ 3.28 ตามล าดบั) ระดบัของขอ้มูลการตดัสินใจพบว่า
การตระหนักถึงความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.69) แต่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 
3.40) ในขณะท่ีการประเมินทางเลือกในการศึกษาภาพรวม (�̅� = 3.72) และพฤติกรรมหลงับริการ (ความพึงพอใจในการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์)ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.65) 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ, การตดัสินใจศึกษาต่อ  
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ABSTRACT 
 

 This study was aimed to investigate the marketing mix factors and buying decision level affecting the 
decision making to study bachelor degree at Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya 
(RMUTSV). The data were collected by the questionnaire from 229 samples of the student at Faculty of Agriculture, 
RMUTSV and analyzed statistic reporting data by percentage (%),  mean (�̅�) and standard deviation (SD). The general 
information’s results found that the majority of sample was male for 69.1 %, studied in Department of Animal Science 
for 36.7 %. Most of the sample group studied in 4 year courses for 75.5 %. The parent’s careers are business owner for 
54.1 %. Hometown is located in the south for 89.5%. Most of student graduated from High School in Mathematics-
Science program for 34.1%.  Business owner are the most career planning in the future for 47.6%. Additionally, the most 
reasons for choosing to study in the Faculty of Agriculture were interested in agriculture for 46.7%.  The result of 
marketing mix factor affecting the decision making to study in Faculty of Agriculture, RMUTSV found that the overall of 
the personnel (people) factor were highest with a mean of 3 .9 1 . The service and the product were high level with the 
mean of 3.75 and 3.73 respectively. While, the overall of the promotion, physical image, location and price was in the 
medium level (�̅� = 3.42, 3.41, 3.31  and 3.28, respectively). The level of buying decision process showed that the need 
recognition was high (�̅� = 3.69). But, the overall information search was in the medium level (�̅� = 3.40).  While, the 
overall of evaluation of alternatives and post-purchase behavior (satisfaction in decision making at Faculty of 
Agriculture) was in the high level (�̅� = 3.72 and 3.65, respectively).  
 
Keywords: Factors affecting the decision making, Decision to further study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ต  าบล ถ ้าใหญ่  อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  80110 
1 Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Campus, 80110 Thailand 
2 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ต  าบล ไมฝ้าด  อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  92150 
2 Research Department of Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus,92150 Thailand 
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บทน า 
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  เป็นอีกหน่ึงคณะฯท่ีผลิตบณัฑิตดา้นการเกษตร           

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการบุคคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีแนวโนม้มีความตอ้งบุคลากรทางดา้นน้ีเพ่ิมมากข้ึนใน
ปัจจุบนั  แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีมหาวทิยาลยัระดบัอุดมศึกษาไดมี้การเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นเกษตรเพ่ิมมากข้ึน  
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นตวัเลือกให้กบันักเรียนนกัศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  และมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใน
หลายๆด้าน เช่น ค่าเล่าเรียน หลักสูตรท่ีเปิดสอน และท่ีส าคัญคือช่ือเสียงของคณะหรือมหาวิทยาลัย เป็นท่ียอมรับ                   
ท าให้ทุกคณะฯพยายามท าให้ผลงานของนักศึกษาหรือของอาจารยโ์ดดเด่น เช่น การเขา้ร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการ                      
โครงการนกัศึกษา การไดรั้บรางวลั ผลงานวจิยัของอาจารยเ์ป็นท่ียอมรับ  
 ปัจจุบนัคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ไดรั้บความสนใจนอ้ยลงเม่ือเปรียบเทียบกบั
ในอดีต ยอ้นหลงั 5 ปี ดังน้ี ปี 2556 จ านวนนักศึกษา 1,115 คน  ปี 2557 จ านวนนักศึกษา 1,064 คน   ปี 2558 จ านวน
นักศึกษา 976 คน ปี 2559 จ านวนนักศึกษา 923 คน ปี 2560 จ านวนนักศึกษา 902 คน ท าให้ส่งผลกระทบกับหลกัสูตร               
ดว้ยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มีนโยบายปิดหลกัสูตรท่ีมีจ านวนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ 15 คน ท าให้คณะ
เกษตรศาสตร์ตอ้งศึกษากลยทุธ์ในการแนะแนวศึกษาต่อ วิเคราะห์ถึงจุดเด่นของคณะฯ เม่ือทราบถึงจุดเด่นคณะฯจะได้
ด าเนินการประชาสัมพนัธ์แนะแนวศึกษาไดต้รงกบัความตอ้งการ  เพ่ือใหต้อบโจทยก์ลุ่มนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษาดา้นเกษตร 
 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชยั นั้น  โดยภาพรวมจะเป็นการส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั โดยเลือกปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นบุคคลมาเก่ียวขอ้ง ดว้ยเหตุผลท่ีวา่เพราะเหตุใด
จึงตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชยั  รวมทั้งอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการตดัสินเลือกเรียน
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

 ทั้ งน้ีผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางประชาสัมพนัธ์ แนะแนว ให้กบันักเรียนนักศึกษาท่ี
สนใจศึกษาต่อทางดา้นเกษตรท าใหจ้ านวนนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2560 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มทร.ศรีวชิยั ชั้นปีท่ี 1  หลกัสูตร 4 ปี และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตรเทียบโอน ท่ีเลือกศึกษา
ต่อในปีการศึกษา  2559 จ านวน  229  คน (ฝ่ายวิชาการและวจิยั คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั, ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม  2559.) 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มทร.ศรีวิชยั ชั้นปีท่ี 1  หลกัสูตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตรเทียบโอน ท่ี
เลือกศึกษาต่อในปีการศึกษา  2559 จ านวน  229  คน  
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สาขาวชิา จ านวนนกัศึกษา จ านวนตวัอยา่ง 
หลกัสูตร 4 ปี   
     สาขาพืชศาสตร์ 43 43 
     สาขาสตัวศาสตร์ 75 75 
     สาขาประมง 24 24 
     สาขาเกษตรกลวธิาน 13 13 
สาขาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 31 31 
     สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 2 2 
หลกัสูตรเทียบโอน   
     สาขาพืชศาสตร์ 15 15 
     สาขาสตัวศาสตร์ 9 9 
     สาขาประมง 6 6 
     สาขาเกษตรกลวธิาน 11 11 
                   รวม 229 229 

ทีม่า :(ฝ่ายวชิาการและวจิยั คณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั, ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม  2559. 
 
2. เคร่ืองมือวจิยัและวธีิการสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ผูว้ิจัยสร้างข้ึนจาการเรียบเรียงเอกสารท่ีเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท างานวจิยั โดยจ าแนกแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ 

      ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย เพศ 
หลกัสูตรท่ีเรียน  อาชีพของผูป้กครอง  ภูมิล าเนา  สายการเรียนท่ีจบมา การวางแผนในอนาคต จ านวน 6 ขอ้ โดยลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (checklist) 

      ส่วนที ่2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีดา้นการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบลิเคิร์ท(Liker scale) ดงัน้ี 
   1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
   2. ปัจจยัดา้นราคา 
   3. ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง 
   4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 
   5. ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ 
   6. ปัจจยับุคลากร 
   7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
   8. ปัจจยัส่วนบุคคล 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        ขั้นตอนและวธีิการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมีวธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปมอบให้กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล พร้อมเข้าเก็บข้อมูล
นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  30 คน  และน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีครอนบคั (Cronbach)           
ท่ีเรียกว่า “สัมประสิทธ์ิแอลฟา” และจะตอ้งได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามอย่างน้อย 0.60 ข้ึนไป จึงจะสามารถ
น ามาใชใ้นการท าวจิยัได ้แบบสอบถามฉบบัน้ีมีค่าระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.972 

2. ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารวจิยั และวธีิการตอบแบบสอบถามแก่นกัศึกษาท่ีถูกคดัเลือกดว้ยตวัเอง  
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
          ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) 
        1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)              
แลว้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
1.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั โดยใชก้ารหา
ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Means) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (บุญธรรม  กิจปรีดา 
บริสุทธ์ิ 2547 : 137-138) แลว้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย  โดยใชค้่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและให้
น ้ าหนกัคะแนนแต่ละระดบั  โดยก าหนดความหมายของคะแนน เป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี 
   นอ้ยท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 
   นอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 
   ปานกลาง เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 
   มาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 
   มากท่ีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 
 การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด 2535 : 25) 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51-2.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51-3.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51-4.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51-5.00 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัมากท่ีสุด     
                    1.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวชิยั โดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (Arithmetic Means) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท 
(บุญธรรม  กิจปรีดา บริสุทธ์ิ 2547 : 137-138) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย  โดยใช้ค่าเฉล่ียและ            
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและใหน้ ้ าหนกัคะแนนแต่ละระดบั  โดยก าหนดความหมายของคะแนน เป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี 
   นอ้ยท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 
   นอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 
   ปานกลาง เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 
   มาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 
   มากท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 
 การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด 2535 : 25) 
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ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51-2.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51-3.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51-4.50 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51-5.00 หมายถึง   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ระดบัมากท่ีสุด 
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ตอนที ่1.1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงบรรยาย เพ่ืออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 
  เพศ  นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 68.6 เปอร์เซ็นตแ์ละเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ 30.1 เปอร์เซ็นต ์

สาขา  นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนสาขาสตัวศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 36.7 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ 
สาขาพืชศาสตร์ พฒันาการเกษตร ประมง เกษตรกลวิธาร แลสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 25.3 13.5 13.1 10.4 
และ 0.8 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
 หลักสูตรที่เรียนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในหลกัสูตร 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.5 เปอร์เซ็นต ์
และหลกัสูตรเทียบโอน คิดเป็นร้อนละ 24.4 เปอร์เซ็นต ์
 อาชีพผู้ปกครอง นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 54.1 
เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือรับจา้งทัว่ไป  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.0 8.7 และ 5.7 
ตามล าดบั  
 ภูมิล าเนา นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาในเขตภาคใต ้ คิดเป็นร้อยละ 89.5 เปอร์เซ็นต ์
รองลงมา คือ  จงัหวดัในเขตภาคตะวนัตก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัออก คิด เป็นร้อยละ 3.5 2.6 2.2 และ 2.2 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 

แผนการเรียนทีจ่บการศึกษามา นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากแผนวทิย-์คณิต คิดเป็น
ร้อยละ 34.1 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ สายอาชีพ แผนศิลป์ค านวณ แผนศิลป์สงัคม แผนศิลป์ภาษา คิดเป็นร้อยละ 33.6 13.5 
9.6 และ 9.2 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 

การวางแผนในอนาคต นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนในอนาคต ท าธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 
47.6 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน และรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 38.4 9.6 และ 
4.4 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
ตอนที ่1.2 การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านการตลาดของคณะเกษตรศาสตร์ ด้าน ผลติภณัฑ์ ราคา สถานทีต่ั้ง  การส่งเสริม
การตลาด และการให้บริการ 

ด้านผลติภัณฑ์  นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.73) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าหลกัสูตรท่ีเรียนมีความน่าสนใจและเอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต มีค่า �̅�= 3.87 มากท่ีสุด รองลงมา คือ เม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถหางานท าไดง่้ายมีความไดเ้ปรียบเม่ือ
สมคัรงาน มีค่า �̅�= 3.80 ด้านความมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ มีค่า �̅�= 3.72 และน้อยท่ีสุด คือ กิจกรรมหลากหลายท่ี
ส่งเสริมศกัยภาพและพฒันาของผูเ้รียน มีค่า �̅�= 3.52 
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 ด้านราคา  นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.28) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า สามารถผ่อนช าระค่าเล่าเรียนได ้มีค่า�̅�= 3.21 มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือการสนบัสนุนทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มีค่า�̅�= 3.15 สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้มีค่า�̅�= 3.02   
และนอ้ยท่ีสุดคือ ความเหมาะสมของค่าเล่าเรียน มีค่า�̅�= 2.98 
 ด้านสถานที่ตั้งนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 3.31) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่สะดวกในการเดินทางมีค่า�̅�= 3.45 มากท่ีสุดรองลงมา 
คืออยูใ่กลบ้า้น/ท่ีอยูอ่าศยัมีค่า�̅�= 3.35 ส่ิงอ านวยความสะดวกสบายครบครันมีค่า�̅�= 3.24 และน้อยท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีภายใน
รอบๆมหาวทิยาลยัมีความปลอดภยัมีค่า�̅�= 3.18 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดั
นครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 3.41) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ รุ่นพ่ีศิษยเ์ก่าแนะน ารุ่งนอ้ง มีค่า
�̅�= 3.58มากท่ีสุด รองลงมาคือ ไดรั้บค าแนะน าจากผูป้กครอง ญาติพ่ีนอ้ง หรือคนในชุมชน   มีค่า 𝑥 ̅= 3.43  โฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์หลายช่องทาง มีค่า�̅�=  3.37 และนอ้ยท่ีสุดคือ  การออกแนะแนวของคณะเกษตรศาสตร์กบัโรงเรียนเดิมท่ี
จบมา มีค่า �̅�= 4.29  

ด้านการให้บริการ นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด            
ท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
นครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.75) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ สามารถฝึกปฎิบติังานในพ้ืนท่ีจริง มีค่า
�̅�= 3.92มากท่ีสุด รองลงมาคือ อาจารยมี์ความพร้อมทั้งคุณวฒิุและคุณภาพ มีค่า 𝑥 ̅= 3.76 ความพร้อมและความทนัสมยั
ของหอ้งปฎิบติัการและอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่า�̅�=  3.66 และนอ้ยท่ีสุดคือ  การให้ค  าแนะน าช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่
ระหวา่งเรียน มีค่า �̅�= 3.64  
ตอนที ่1.3  ข้อมูลเกีย่วกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ 

การตระหนักถึงความต้องการ นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษา
ต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก              
(�̅� = 3.69) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ความตอ้งการของตลาดแรงงาน มีค่า�̅�= 3.82มากท่ีสุด รองลงมาคือ เม่ือส าเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดท้ั้งภาครัฐเอกชน และธุรกิจส่วนตวั มีค่า 𝑥 ̅= 3.80 สภาพแวดลอ้มภายใน/ภายนอกมี
ความเหมาะสม มีค่า�̅�=  3.69 และนอ้ยท่ีสุดคือ  สถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัฯ ไม่ไกลจากบา้น มีค่า �̅�= 3.46 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (ส่ือ) นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อ
ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดับมาก               
(�̅� = 3.40) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ช่ือเสียงของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีค่า�̅�= 3.57มากท่ีสุด รองลงมาคือ                  
ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของคณะ แก่ websiteคณะ/facebook/line/สปอร์ตวิทยุ มีค่า 𝑥 ̅= 3.43 ครูแนะแนวจาก
สถานศึกษาเดิมแนะน า มีค่า�̅�=  3.36 และนอ้ยท่ีสุดคือ  หน่วยงานต่างๆท่ีมีศิษยเ์ก่าท างานแนะน า มีค่า �̅�= 3.25 

การประเมนิทางเลือกในการศึกษาต่อ นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (�̅� = 3.87) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า การวางแผนอาชีพในอนาคต มีค่า�̅�= 3.61มากท่ีสุด รองลงมาคือ อุปกรณ์การ
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เรียนการสอนมีความพร้อม ทนัสมยั มีสภาพพร้อมใชง้าน  มีค่า𝑥 ̅= 3.61 ภาวะการมีงานท าสูงกวา่คณะอ่ืนๆในมหาวทิยาลยั
เดียวกนั มีค่า�̅�=  3.28 และนอ้ยท่ีสุดคือ  ค่าเล่าเรียนนอ้ยกวา่คณะท่ีเปิดสอนทางดา้นเกษตรในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง มีค่า �̅�= 3.25 

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์  นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การตดัสินใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.95) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีความภูมิใจในการศึกษาต่อทางเกษตรศาสตร์ มีค่า�̅�= 3.98มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ พ้ืนฐานการประกอบอาชีพของครอบครัว มีค่า  𝑥 ̅= 3.97 มีความตั้งใจเขา้เรียนทางดา้นเกษตรศาสตร์ มีค่า�̅�=  
3.94 และนอ้ยท่ีสุดคือ  เป้าหมายในการประกอบอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา มีค่า �̅�= 3.89 
พฤตกิรรมหลงับริการ (ความพงึพอใจในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวชัิย) 
นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จงัหวดันครศรีธรรมราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.65) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ การ
ตดัสินใจเลือกคร้ังน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง มีค่า�̅�= 3.87มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนะน าคนในครอบครัวใหเ้ลือกศึกษาต่อ
ในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชยัมีค่า�̅�=3.77 แนะน าเพ่ือนให้เลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชยัมีค่า�̅�= 
3.63 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมีค่า�̅�= 3.60 ความพึงใจในการใหบ้ริการของบุคลากร 
คณะเกษตรศาสตร์มีค่า�̅�= 3.59 มีความพึงพอใจโดยรวมต่ออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีความทนัสมยั และใชง้านไดจ้ริงมี
ค่า�̅�= 3.55 และนอ้ยท่ีสุดคือ มีความพอใจโดยรวมต่อสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั มีค่า �̅�= 3.54 
 

สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวชิยัพบวา่ ในส่วนของการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวท่ีดีใหแ้ก่นิสิตหรือผูส้นใจศึกษาต่อนั้นมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนั้ นจึงเสนอให้ในคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัควรมีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการศึกษาต่อในหลากหลายช่องทางมากข้ึน 
โดยเฉพาะช่องทางท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น ส่ือวทิยกุระจายเสียง ส่ิงพิมพ ์ทั้งในจงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีมีศูนย์
การเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัตั้งอยู ่รวมทั้งจงัหวดัใกลเ้คียง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซดพ์นัธมิตรต่าง 
ๆ                 ในอินเทอร์เน็ต เพ่ือใหใ้นคณะเกษตรศาสตร์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัควรจดัท ายทุธศาสตร์การประชาสัมพนัธ์หลกัหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ี
เปิดสอนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดัในภาคใต ้เน่ืองจากผลการวจิยั แสดงใหเ้ห็นวา่ ท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั และระยะทางจาก
บา้นถึงสถานศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกศึกษาต่อ  
 การประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของสภาพแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการศึกษา ตลอดจนทุนการศึกษา เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการเลือกศึกษาต่อของนกัเรียน ดงันั้นจึงควรมีการ
ระบุไวใ้นส่ือท่ีจะใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ใหช้ดัเจน  

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั คณาจารย ์ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อของนักศึกษา ดังนั้ นการประชาสัมพนัธ์จึงควรมีการระบุถึงเร่ืองราว ความเป็นมา และความส าเร็จของ
มหาวทิยาลยั รวมทั้งคณาจารย ์ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัท่ีมีช่ือเสียง ทั้งในระดบัประเทศ และนานาชาติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ใหก้บันกัเรียนในการเลือกศึกษาต่อ 
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กติติกรรมประกาศ 
      โครงการวิจัย “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี            

ราชมงคลศรีวิชยั”  ไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คณะผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณ คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ท่ีได้สนับสนุนสถานท่ีและให้โอกาสในการศึกษา  ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณจากงบวจิยัสถาบนั และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า และท่ีปรึกษาโครงการ ตลอดทั้งนกัศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คณะผูว้ิจยัจะน าผลการศึกษาจากโครงการคร้ังน้ีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในวงการต่อไป 
 

เอกสารอ้างองิ 
จิตติมา พดัโบก. 2552. การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร 

จงัหวดัพิษณุโลก.  
Philip  Kotler.  แ น ว คิ ด ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท าง ก าร ต ล าด ส าห รั บ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร  [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ท่ี ม า  : 

http://thesisavenue.blogspot.com/. 
บุญชม ศรีสะอาด. 2535. หลกัการวจิยัเบ้ืองตน้. พิมพ ์คร้ังท่ี 3 กรุงเทพ ฯ : สุวริียาสาสน์. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. (2547). ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร์.(พิมพค์ร้ังท่ี 8).กรุงเทพฯ:โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัท ์

http://regis2.rmutsv.ac.th/information/statistic/ สืบคน้เม่ือ 22 พ.ย.60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://regis2.rmutsv.ac.th/information/statistic/%20สืบค้น


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  560 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย   

Factors Affecting Students' Decision to Study at the Faculty of Science and Fisheries Technology, 
Rajamangala University of Technology ,Srivijaya 

 
จุรีรัตน์   คงอ่อนศรี1* 

Jureerat   Kongonsri1* 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

ประมง และเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง จ าแนกตามเพศ ชั้นปี หลกัสูตร สาขาวชิา และพ้ืนฐานทางการศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง
คือ นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ท่ีศึกษาใน
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 284 คน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน             
การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การประมง 
อยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายของชีวิต จุดมุ่งหมายในอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบ ทกัษะและมีความ
เช่ียวชาญ ความรู้ความสนใจในสาขาวชิาท่ีเลือก มีประสบการณ์ ตามล าดบั และปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อน เน้ือหาของหลกัสูตร การจดัการ
เรียนการสอนของหลกัสูตร ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัการประชาสัมพนัธ์และการแนะแนว แรงสนบัสนุนจากเพื่อนและ
ผูป้กครอง ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมงเม่ือจ าแนกตามเพศ ชั้นปี และพ้ืนฐานทางการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั และเม่ือจ าแนกตามสาขาวิชาและหลกัสูตร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคญั : การตดัสินใจ,ศึกษาต่อ, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 
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ABSTRACT 

 
 The objective of this research was to study factors affecting students ,  decision to study at the Faculty of 
Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV). It also aimed to 
compare results among those factors that affected their decision to study at the Faculty Science and Fisheries Technology, 
RMUTSV, Trang Campus. Major issues of the study were classified by gender, study-year, curriculum, major program, 
and educational background. The sample group was 284 students from the Faculty of Science and Fisheries Technology, 
RMUTSV in the academic year of 2017. Data of the research were analyzed by percentage, mean, standard deviation,                
t-test and one-way ANOVA. 
 It was found that internal factor affecting the students’ decision to study at the Faculty of Science and 
Fisheries Technology was at high level. These factors included their life-goal, intended career after graduation, 
responsibility, skills and expertise, interest in selected major program, and experience, respectively. On the other hand, 
external factor affecting their decision to study at the Faculty of Science and Fisheries Technology was also at high level. 
These factors included teachers’ instruction, curriculum, program administration, image of the university, publicity and 
guidance, inspiration from friends and sponsor from their parents, respectively. In the comparison of factors affecting 
students' decision to study at the Faculty of Science and Fisheries Technology, RMUTSV, it was found that there was no 
significant difference among gender, study-year and educational background. However, comparison of the result 
classified by subject and curriculum was significant at 0.05 levels.  
 
Keywords : Decision, Education, Faculty of Science and Fisheries Technology  
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บทน า 
หลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัของการจัดการเรียนการสอน  เพราะเป็นส่ิงที่ก าหนดแนวทาง]การปฏิบัติในการ

จัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้ลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีการพฒันาอยู่เสมอ เพ่ือให้มีเน้ือหาสาระเท่า
ทนักบัสภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและการเมือง และเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพทางการศึกษาตาม
เกณฑม์าตรฐานการศึกษาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ปัจจุบนัการปรับปรุงหลกัสูตรในสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงหลกัสูตร เพ่ือพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัและอนาคตในดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง และการพฒันาหลกัสูตรในสถานการณ์ท่ี
มีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรท่ีทนัสมยัและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานและได้
ผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท รวมจ านวน 12 หลกัสูตร ประกอบดว้ย หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี                
8 หลกัสูตร ไดแ้ก่ สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชา
การจดัการส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาการจดัการประมงและธุรกิจสัตวน์ ้ า สาขาวิชาการ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม    และหลกัสูตรปริญญาโท 4 หลกัสูตร 
ไดแ้ก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า สาขาวิชาการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ แต่เน่ืองจากท่ีผ่านมา สถิติของนักศึกษาเขา้ใหม่ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ระดบัปริญญาตรี ไดล้ดจ านวนลงอย่างต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษา
จ านวน 171 คน  ปีการศึกษา 2559 มีนกัศึกษา จ านวน 107 คน ปีการศึกษา 2560 มีนกัศึกษา จ านวน 104 คน  ดงัแผนภาพท่ี 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที ่1 แสดงขอ้มูลนกัศึกษาของแต่ละสาขาวชิา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 
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ปัจจุบันมีการแข่งขันทางการศึกษากันอย่างรุนแรง อัตราการเกิดลดลงส่งผลให้ประชากรลดลง
ตามล าดับ สภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้จ านวนนักศึกษามีจ านวนลดลง จากความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงของนักศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนวิธีการรับนักศึกษา เพื่อ ให้นักศึกษามีจ านวน
ปริมาณท่ีมากข้ึน และเป็นแนวทางในการวางแผนส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิท ย าศ าสต ร์ แล ะ เท คโนโลยีก า รป ระม ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศ าสต ร์และ เทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

ป ระ ช าก ร  ใ น ก า ร ศึ ก ษ าค ร้ั ง น้ี  คื อ  น ัก ศึ กษ าคณ ะวิท ย า ศ าสต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยีก า รป ร ะม ง  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ท่ีศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 473 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ท่ีศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของ ทาโร่                
ยามาเน่ (Yamane, 1983) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จ านวน 222 คน ซ่ึงเม่ือผูว้จิยัด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล กบันกัศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งจริงมีการเก็บตอบแบบสอบถาม 284 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ศึกษาค้นควา้จากหนังสือ เอกสาร สารนิเทศรูปแบบต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ 
  2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบและขอบเขตการคน้ควา้ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

    ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปี  
สาขาวชิาภูมิล าเนา รายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง พ้ืนฐานการศึกษา สถานศึกษา ผลการเรียน  

    ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบภายในและองคป์ระกอบภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
เลือกสาขาวิชาของนักศึกษา  โดยองค์ประกอบภายใน ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความสนใจด้านทักษะ                     
ดา้นประสบการณ์ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นค่านิยมทางการงาน ดา้นจุดมุ่งหมายของชีวติ และดา้นจุดมุ่งหมายในอาชีพ
เม่ือส าเร็จการศึกษา ส่วนองค์ประกอบภายนอก ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการแนะแนว 
ดา้นการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา ด้านเน้ือหาหลกัสูตร  ด้านอาจารยผ์ูส้อน และด้านแรงสนับสนุนจากเพื่อนและ
ผูป้กครอง ซ่ึงแบบสอบถามเป็นมาตรส่วน 5 ระดบั     ความหมาย ดงัน้ี 

    5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
    3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
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    2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
    1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
    ส่วนที ่3 ขอ้เสนอและความคิดเห็นเพ่ิมเติม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด 

  3. น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชายตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา 
และน าไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
  4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out)  กบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 50 คน เพ่ือทดสอบค่า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยวธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha - Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbac, s Reliability 
Coefficient) ไดค้่าเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.952 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปใชจ้ริง 
เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล Rating Scale 
 เกณฑเ์ฉล่ียระหวา่ง 4.21-5.00  แปลความหมาย มากท่ีสุด 
 เกณฑเ์ฉล่ียระหวา่ง 3.41-4.20  แปลความหมาย มาก 
 เกณฑเ์ฉล่ียระหวา่ง 2.61-3.40  แปลความหมาย ปานกลาง 
 เกณฑเ์ฉล่ียระหวา่ง 1.81-2.60  แปลความหมาย นอ้ย 
 เกณฑเ์ฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.80  แปลความหมาย นอ้ยท่ีสุด 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามให้กบันกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นน ามาเก็บรวบรวม แบบสอบถาม
ท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้ง และน ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมา
ค านวณทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descroptive Statistics) ได้แก่ 
ความถ่ี (Frequency)ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deiviation) ส าหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปและองค์ประกอบภายในและภายนอก ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสาขาวิชาของนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตต รัง และใชส้ถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) แบบทดสอบความต่าง (t-test) และ และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
เพ่ือเปรียบเทียบเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงของ
นกัศึกษา จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ก าหนดการทดสอบท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ตาราง 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 
 องคป์ระกอบภายใน  

องคป์ระกอบภายใน Mean S.D. แปลความ 
1. ความรู้ความสนใจในสาขาวชิาท่ีเลือก 3.61 0.87 มาก 
2. มีทกัษะและมีความเช่ียวชาญ 3.54 0.88 มาก 
3. มีประสบการณ์ 3.52 0.96 มาก 
4. ความรับผิดชอบ 3.83 1.22 มาก 
5. จุดมุ่งหมายของชีวติ 4.18 0.94 มาก 
6. จุดมุ่งหมายในอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา 3.92 1.00 มาก 
องคป์ระกอบภายในโดยภาพรวม 3.77 0.99 มาก 

จากตาราง 1 พบวา่องคป์ระกอบภายในของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  โดยภาพรวมมี
ผลในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 6 ดา้นส่วนใหญ่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายใน
ชีวติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 อยูใ่นระดบัมาก  จุดมุ่งหมายในอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 อยูใ่นระดบัมาก 
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.83 อยูใ่นระดบัมาก ความรู้ความสนใจในสาขาวิชาท่ีเลือก มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.61อยูใ่น
ระดบัมาก มีทกัษะและมี ความเช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.54 อยูใ่นระดบัมาก และมีประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.52 
อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
ตาราง 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 
 องคป์ระกอบภายนอก 

องคป์ระกอบภายนอก Mean S.D. ระดบั 
1. การประชาสมัพนัธ์และการแนะแนว 3.32 1.17 มาก 
2. การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร 3.73 0.99 มาก 
3. เน้ือหาของหลกัสูตร 3.76 0.91 มาก 
4. อาจารยผ์ูส้อน 4.10 0.92 มาก 
5. แรงสนบัสนุนจากเพื่อนและผูป้กครอง 3.08 1.32 ปานกลาง 
6. ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.49 1.05 มาก 
องคป์ระกอบภายนอกโดยภาพรวม 3.58 1.06 มาก 

 จากตาราง 2 พบวา่องคป์ระกอบภายนอก โดยภาพรวมมีผลในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  เม่ือพิจารณาราย
ดา้นทั้ง 6 ดา้นส่วนใหญ่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา เน้ือหา
ของหลกัสูตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 อยู่ในระดบัมาก การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 อยูใ่น
ระดับมาก ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 อยู่ในระดับมาก การประชาสัมพนัธ์และการแนะแนวมี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.32 อยูใ่นระดบัมาก และ แรงสนับสนุนจากเพื่อนและผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.08 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั 
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 ตาราง 3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมงของนกัศึกษา    
       จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้t-test 
ปัจจยัส่วนบุคคล  x  S.D. t Sig. 
เพศ ชาย 3.70 .70 1.64 .22 
 หญิง 3.58 .58   
หลกัสูตร   4 ปี 3.60 .64 -3.00 .003* 
 เทียบโอน 4.04 .34   

*ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 
จากตาราง 3 จากการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

ประมง ของนักศึกษา จ าแนกตามขอ้มูลทั่วไปส่วนบุคคลด้านเพศและหลกัสูตร พบว่า นักศึกษาเพศชาย กับเพศหญิง             
ไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาหลกัสูตร 4 ปี กับหลกัสูตรเทียบโอนมีการตดัสินใจเลือกเรียนใน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง แตกต่างกนั 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ของนักศึกษา  
  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้F-test 
ปัจจยัส่วนบุคคล  x  S.D. F Sig. 
ชั้นปีท่ีศึกษา ชั้นปีท่ี 1 3.71 .53 2.27 .06 

ชั้นปีท่ี 2 3.72 .47   
ชั้นปีท่ี 3 3.57 .58   
ชั้นปีท่ี 4 
คา้งจบ 

3.49 .80   

พ้ืนฐานการศึกษา ม.6 3.61 .63 1.49 .22 
ปวช. 3.59 .54   
ปวส. 3.87 .77   

     
สาขาวชิา เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 3.58 .77 2.69 .01* 

วทิยาศาสตร์ทางทะเล 3.43 .47   
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม/วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 

3.99 .48   

การจดัการส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 3.50 .54   
อุตสาหกรรมอาหาร 
การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์ ้ า 
การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3.59 
3.61 

 
3.74 

.42 

.62 
 

.75 

  

      

*   หมายถึง มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
ประมง ของนกัศึกษา จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลดา้นชั้นปีท่ีศึกษา พ้ืนฐานการศึกษา และสาขาวชิา พบวา่ นกัศึกษา
ท่ีสังกดัสาขาวิชาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง แตกต่างกนั ส่วน
นกัศึกษาท่ีศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนัและมีพ้ืนฐานการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมงไม่แตกต่างกนั 
ตารางที ่5 ผลต่างค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ของนกัศึกษา  จ าแนกตาม
  สาขาวชิา เป็นรายคู่ โดยวธีิ LSD (Least Significant Difference) 

 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี            
การประมง ของนกัศึกษา  จ าแนกตามสาขาวชิา เป็นรายคู่ โดยวธีิ LSD (Least Significant Difference) พบวา่ ปัจจยัท่ีศึกษามี
ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม/เทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่สาขา
เพาะเล้ียงสัตว์น ้ า .41 และน้อยกว่าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล .56 สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อมท้องถ่ินน้อยกว่า
สาขาวชิาเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า .08 สาขาอุตสาหกรรมอาหารนอ้ยกวา่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม/เทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม 
.39 สาขาวชิาการจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์ ้ านอ้ยกวา่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม/เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม .39 และ 
สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม มากกวา่สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล .30 
 
 

 
การตดัสินใจเลือกเรียน 
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สาขาวชิา        
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า -       
วทิยาศาสตร์ทางทะเล  -      
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม/ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม 

-.41 -.56 -     

การจดัการส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน -.08   -    
อุตสาหกรรมอาหาร   -.39   -   
การจดัการประมงและธุรกิจ สตัว์
น ้ า 

  -.39   -  

การจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 .30     - 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยสามารถสรุปผลโดยการแบ่งขอ้มูลออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการอภิปรายผล
การศึกษา ส่วนท่ีสองเป็นขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไปโดยสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 
 1. อภิปรายผลการศึกษา 

 1.1 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี              
การประมง องคป์ระกอบภายในโดยรวมและรายดา้น (จุดมุ่งหมายในชีวิต จุดมุ่งหมายในอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา ความ
รับผิดชอบ มีความรู้ความสนใจในสาขาวิชาท่ีเลือก มีทักษะและมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์) อยู่ในระดับมาก
ตามล าดบั ทั้งน้ี อาจจะเน่ืองมาจากนกัศึกษาท่ีขา้มามีความมัน่ใจวา่เม่ือส าเร็จการศึกษาจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง แลว้สามารถมีงานท า ซ่ึงโครงสร้างการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรเนน้ทกัษะการปฏิบติั 
สามารถประกอบเป็นอาชีพส่วนตวั หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัทุกคน
คาดหวงัเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถมีงานท า สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข นอกจากน้ียงัมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉรา  หอมจรรยา (2545) ศึกษาเร่ืองปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพของ บณัฑิตใหม่ระดบั
ปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
บณัฑิตใหม่ ระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ เกรดเฉล่ีย รายไดต้่อเดือนของครอบครัว ลกัษณะองคก์รท่ีมุ่งหวงัเขา้ท างาน บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ ปัจจยัด้านค่าตอบแทนสวสัดิการความมัน่คงในงาน โอกาสในการแสดงความรู้ ความสามารถ 
โอกาสในการพฒันาตนเอง และความมีช่ือเสียงของหน่วยงาน  

 1.2 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี              
การประมง องคป์ระกอบภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และรายดา้น (อาจารยผ์ูส้อน เน้ือหาของหลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอนของหลกัสูตร ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั การประชาสัมพนัธ์และการแนะแนว อยูใ่นระดบัมาก และ แรง
สนบัสนุนจากเพื่อนและผูป้กครอง อยูใ่นระดบัปานกลาง ) ทั้งน้ี เน่ืองจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มี
คณาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถ มีคุณวฒิุตรงกบัหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน  มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย อีกทั้ง
อาจารยผ์ูส้อนใหก้ารแนะน าเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษา นอกจากน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กวิ
ยา เนาวประทีป (2553) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี
ต่อโครงการฯ ได้แก่ ปัจจัยด้านเวลาเรียน ปัจจัยด้านการให้เวลาและความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู ้สอน ปัจจัยด้าน
ความสามารถของ อาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัดา้นการวดัและการประเมินผล ปัจจยัดา้นกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลยั ปัจจยั
ดา้นแหล่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวทิยาลยั และปัจจยัดา้นหลกัสูตร 
  1.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                  
การประมง พบวา่ เม่ือจ าแนกตามเพศ ชั้นปี และพ้ืนฐานทางการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั และเม่ือจ าแนกตามสาขาวิชา
และหลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมากจากสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้มมี
ปัจจยัท่ีศึกษามีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเรียนของนักศึกษามีนอ้ยกวา่สาขาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และสาขาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ทั้งน้ีเน่ืองจากสาขานกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เป็นสาขาท่ีเปิดรับนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม เปิดรับนกัศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ยงัไม่มีกระบวนการพฒันาการเรียนการ
สอนให้มีความหลากหลาย การมีเครือข่ายทางการศึกษาและเครือข่ายศิษยเ์ก่าท่ีเขา้สู่สถานประกอบการยงัมีนอ้ย ประกอบ
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กบัคุณสมบติัการรับนกัศึกษามีเฉพาะมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น เม่ือเปรียบเทียบ
กบัสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเป็นสาขาแรกท่ีเปิดรับนกัศึกษาตั้งแต่ก่อตั้งคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง เป็น
สาขาท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัของสงัคมทัว่ไป มีการจดักระบวนการเรียนการสอนมายาวนาน มีเครือข่ายศิษยเ์ก่าท่ีหลากหลาย
หน่วยงาน ท าให้ปัจจัยเหล่านั้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนของนักศึกษา ส่วนของหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนั ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีทั้งหลกัสูตร 4 ปี และ
หลกัสูตร เทียบโอนผลการเรียน หลกัสูตรเทียบโอนผลการเรียน มีปัจจยัท่ีมีผลต่อตดัสินใจเรียนเรียนมีมากกวา่ หลกัสูตร 4 
ปี ทั้ งน้ี  อาจเน่ืองมาจาก นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ซ่ึงมีเป้าหมาย                       
การเรียนท่ีต่อเน่ืองมาแลว้ว่าสามารถเขา้มาศึกษาสาขาวิชาไหนบ้าง ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมงไดเ้ขา้ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรกบัสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเปิดหลกัสูตรอยูแ่ลว้ จึงมีนักศึกษาท่ีมี
ตอ้งการต่อยอดเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาท่ีจบมา 

2. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 
 จากผลของการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งไดน้ าไปปรับปรุง และการใหค้  าปรึกษา แนะน ากบันกัศึกษา เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอน  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 สถานศึกษาควรมีการติดตาม นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแลว้ในดา้นการประกอบอาชีพ หรือการเขา้
สู่ตลาดแรงงาน เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และตรง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
  2.2 สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้
นกัศึกษาพฒันาตนเองไปสู่ความส าเร็จในวิชาชีพท่ีเรียน หรือน าไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
  2.3 สถานศึกษาควรพฒันาอาจารยผ์ูส้อนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence)               
ท าใหก้ารสอนในสาขาวชิาต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.4 สถานศึกษาควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ จุดเด่นของสถาบันการศึกษา อาทิเช่น หลกัสูตรท่ี
จดัการเรียนการสอนท่ีสามารถประกอบอาชีพไดแ้ละเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน อาจารยผ์ูส้อนมีความเป็นเลิศทาง
วชิาการ กบัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดนกัศึกษา 

 

กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ดว้ยความช่วยเหลือและกรุณาจากบุคคลผูมี้พระคุณหลายท่าน  ผูว้ิจยัขอขอบคุณ 
ดร.สุดคนึง  ณ ระนอง  อาจารยจ์นัทรา อุย้เอง้ และอาจารยว์รรณกร พลพิชยั ท่ีไดใ้ห้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจน
แกไ้ขส่ิงบกพร่องต่างๆ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่ง และผูว้ิจยัขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ท่ีได้สละเวลา  ในการให้ขอ้มูลตอบแบบสอบถามเพ่ือให้
งานวิจยัฉบบัน้ีสมบูรณ์ และขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
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ศิ ริชัย  เติมโชค เกษม . 2553. ส่ื อและปัจจัย ท่ี มีผลต่อความสนใจในการ เลือก ศึกษาต่อในระดับป ริญญาต รี                                    
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ.  
ประภาศรี  ศรีชยั.2558. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอ่านของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลยั
 เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง. 
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การศึกษาคุณลกัษณะของนักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวชิาการบัญชี คณะเทคโนโลยกีารจัดการ  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรินทร์ 

The Study  of  Faculty Technology Management  in Rajamangala   University   
Surin Campus Senior Accounting Students Traits 

 
ทาริกา รัตนโสภา1    กรวชิญ ์ชมพูราษฎร์1 และ ดลใจ ล้ีตระกลู1 

Tarika Rattanasopa1     Korawit  Chompooraj1 and  Doljai  Leetrakool 1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาคุณลกัษณะทัว่ไป คุณลกัษณะดา้นความรู้ และคุณธรรมของนกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 4 สาขาวชิาการบญัชี ประจ าปีการศึกษา 2556  คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ เป็นวิจัยเชิงส ารวจ ใช้ IOC เป็นเค ร่ืองมือในการตรวจสอบ แบบสอบถามและชุดทดสอบความรู้
(Comprehensive Test) เพ่ือใชว้ดัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นความรู้ ประชากรเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการบญัชี 
ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน 250 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 156 คน สถิติท่ี
ใชใ้นการวจิยัเป็นสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัโดยสรุปมีดงัน้ี 1).คุณลกัษณะทัว่ไป ดา้นความสุขในชีวติโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
3.90 2).คุณลกัษณะดา้นความรู้ คะแนนเฉล่ีย 43.81 จาก 100 คะแนน มีคะแนนสูงสุดท่ี 66 และต ่าสุดท่ี 25 ค่าเฉล่ียจากการ
ทดสอบต ่ากวา่คร่ึงหน่ึง อนัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่คุณลกัษณะดา้นความรู้ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 3). ดา้น
คุณธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสตัยแ์ละประหยดั (�̅�= 4.36), (S.D= .79) 
รองลงมาไดแ้ก่ การมีจิตส านึกในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม (�̅�= 3.69), (S.D= .36) และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม (�̅�= 3.69), (S.D. = .55) ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : การศึกษา, คุณลกัษณะ, นกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาการจดัการ คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ต าบลนอกมเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั
สุรินทร์ 32000 
1 Department of Management Faculty of Technology Management  Rajamangala University of Technology Esan surin campus , Surin 
Province  32000, Thailand 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to Study General Features Knowledge And the virtues of the fourth year students in 
accounting. Faculty of Management Technology Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus IOC 
research is used as a monitoring tool. Questionnaires and test kits (Comprehensive Test) to measure desirable 
characteristics of knowledge. Population is the fourth year students in accounting. The sample size was 156 persons. The 
statistics used in the research were descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results are summarized as follows. 1) General Features The happiness in life is very high. 2) Knowledge-
based features: The average score was 43.81 out of 100, with the highest score of 66 and the lowest of 25. The average of 
the tests was less than half. 3) The overall morality was at a high level. Sort by moral ethics. Honest and economical                
(x ̅ = 4.36), (S.D = .79), followed by (X ̅ = 3.69), (S.D = .36) and conservation of natural resources and environment                 
(x ̅ = 3.69), (S.D. = .55), respectively. 

 

บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นโยบายท่ีชัดเจน ในการพฒันานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศ มีความรู้ ความสามารถ มีหลกัคิด และทกัษะทางวชิาการ   และวชิาชีพ มีคุณลกัษณะ
พร้อมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม มีความพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง พร้อมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม และพร้อม
เผชิญกบัสถานการณ์ในอนาคตท่ีเรียกว่า “เก่ง ดี และมีความสุข” อย่างมีคุณภาพสาขาวิชาการบญัชีคณะเทคโนโลยีการ
จดัการ วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสาขาวิชาหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก จากอนัดบัการเลือกศึกษาต่อ จะถูกเลือกเป็น
อนัหน่ึงจากทั้งหมด 8 สาขาวชิาโดยมี 3 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี(เทียบโอน)หลกัสูตรระดับปริญญาตรี พนัธกิจส าคญัประการหน่ึงของสาขาวิชาการบัญชี คือ จดัการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีความรู้คู่คุณธรรม การศึกษาคุณลกัษณะของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาการบญัชี คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ 
มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่
คุณธรรม การวิจยัในคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณลกัษณะดา้นความรู้ คุณลกัษณะทัว่ไปและคุณธรรมของนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาการบญัชีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ 
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วธีิด าเนินการวจัิย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Suervy Research คดัเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลกัสูตร  4 ปี และ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรเทียบโอน ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 250 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งคดัเลือกจากสูตร 
Yamane  ได้กลุ่มตัวอย่าง 156 คน การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี และร้อยละ 
ส่วนข้อมูลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทั่วไป วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้ชุด
แบบสอบถามและชุดทดสอบความรู้ ท าการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพ่ึงประสงคข์องนกัศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
  1) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นความรู้ ประกอบดว้ย 
   - การมีความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎี หลกัการท าบญัชี การตรวจสอบบญัชี การภาษีอากร และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันกัวชิาชีพชั้นสูง 
   - การมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการจดัการและประกอบธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
   - การมีความรู้ความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงและความกา้วหน้าทางดา้นมาตรฐานการบญัชี
และทางธุรกิจ 
  2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ัว่ไปและคุณธรรมประกอบดว้ย 
   - การมีคุณธรรม จริยธรรม (ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตยสุ์จริตและเจ
คติต่ออาชีพสุจริต ความอุตสาหะ ความมีเมตตากรุณา การประหยดั อดออม) 
  - การมีจิตส านึกในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
  - การมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  - การมีจิตส านึกในความเป็นไทย  
  - การมีจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
  - การรู้จกัพ่ึงตนเอง และรู้จกัใฝ่เรียนรู้ 
  - การมีจิตอาสา รู้จกัช่วยเหลือบุคลอ่ืนดว้ยความเตม็ใจ 

ผลและวจิารณ์ผล 
 ผลการวิจยัโดยสรุปมีดงัน้ี 1).คุณลกัษณะทัว่ไป ดา้นความสุขในชีวติโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
3.90 ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีพอสมควร ขอ้คน้พบน้ีแสดงนัยท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลดา้นสุขภาพ และการเจ็บป่วยของ
นกัศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจ าตวั คิดเป็นร้อยละ 97.8 2).คุณลกัษณะดา้นความรู้ จาก
แบบทดสอบความรู้ (Comprehensive Test) คะแนนเฉล่ีย 43.81 จาก 100 คะแนน มีคะแนนสูงสุดท่ี 66 และต ่าสุดท่ี 25 
ค่าเฉล่ียจากการทดสอบต ่ากว่าคร่ึงหน่ึง อนัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เห็นว่าคุณลักษณะด้านความรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งต ่า 3). ดา้นคุณธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตยแ์ละประหยดั 
(�̅�= 4.36), (S.D=.79) รองลงมาได้แก่ การมีจิตส านึกในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม (�̅�= 3.69), (S.D= .36) และการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (�̅�=3.69),(S.D.=.55) ตามล าดบันัน่แสดงวา่นกัศึกษามีคุณลกัษณะคุณธรรมท่ี
พึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัสูงหรืออยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 
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สรุปผลการวจัิย 

 คุณลกัษณะดา้นความรู้ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุส าคญั เน่ืองจากขอ้ทดสอบท่ีน ามา
ทดสอบส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวชิาทางดา้นการบญัชีทั้งทฤษฎีพ้ืนฐานของการบญัชี หลกัการบญัชี การตรวจสอบบญัชี 
ซ่ึงนักศึกษาไดเ้รียนรายวิชาเหล่าน้ีมาแลว้ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-3  จึงเป็นไปไดท่ี้จะเม่ือเวลาผ่านไปนักศึกษาอาจจะลืมเน้ือหา
เหล่าน้ี สาเหตุอีกประการหน่ึงท าคะแนนจากการทดสอบไดไ้ม่ค่อยดีนัก อาจจะเน่ืองจากความไม่ตั้งใจ และขาดความ
รอบคอบ และท าไม่เต็มท่ีในการท าแบบทดสอบความรู้ (Comprehensive Test)  ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบทดสอบโดยใชเ้กณฑ์
การทดสอบเสมือนการสอบจริง แต่ก็ไม่ไดมี้ผลไดผ้ลเสียต่อนักศึกษาเหมือนการสอบจริง จึงมีความเป็นไปไดท่ี้นกัศึกษา
จ านวนมากท าแบบทดสอบคลาดเคล่ือนไปจากศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษา แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีนกัศึกษาไดค้ะแนน
เฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าจะวเิคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริง อยา่งจริงจงั และน่าท่ีจะไดห้าทางพฒันา
คุณลกัษณะดา้นความรู้ของนกัศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีชั้นปี
4 อยู่ในระดับสูงเป็นน่าพอใจ นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย รู้จักพ่ึงพาตนเอง มีความเมตตากรุณา                             
มีจิตส านึกท่ีถูกตอ้งในระบบประชาธิปไตย รู้จกัรักษาประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ส่วนดา้นความสุขในชีวติ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสุขในชีวติอยูใ่นระดบัมาก    นกัศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อสถานภาพของตน พึงพอใจต่อความเป็นอยู่ ต่อสถาบนัการศึกษาในการจดัการเรียนการสอน และนักศึกษามีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่นกัศึกษามีคุณภาพชีวติท่ีดีพอสมควร  
 

กติติกรรมประกาศ  
คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วทิยาเขตสุรินทร์ 
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขการส่ือสารภาษาองักฤษของมัคคุเทศก์เยาวชน อ าเภอเมือง จังหวดัน่าน 
Problems and Solutions of English Communication of Junior Guides, Mueang District, Nan 

 
มินตรา ไชยชนะ1*  สรศกัด์ิ เช่ียวชาญ1 และ วิภาภรณ์ สารไชย1 

Mintra Chaichana 1*  Sorasak Chiewchan 1 and  Wipaporn Sarnchai 1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มมคัคุเทศก์เยาวชน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียน
ดรุณวทิยา จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในดา้นการฟังภาษาองักฤษของประชากร คือปัญหาในการฟังเพ่ือจับใจความส าคญั 
รองลงมาคือปัญหาการฟังส าเนียงภาษาองักฤษ และปัญหาการฟังประโยคภาษาองักฤษท่ีซับซ้อนของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ  

ปัญหาในดา้นการพูดภาษาองักฤษของประชากรคือปัญหาในการพูดเป็นประโยคท่ีไดใ้จความสมบูรณ์ รองลงมา
คือปัญหาในการพูดสนทนาเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัชาวต่างประเทศ และปัญหาการออกเสียงค าศพัท์ แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาพบว่า มคัคุเทศก์เยาวชนใชภ้าษามือและท่าทางช่วยในการส่ือสารความหมายและพยายามพูดประโยคสั้นๆ 
รองลงมาคือการพูดภาษาไทยปนกบัภาษาองักฤษ และการตามเพ่ือนมคัคุเทศก์ท่ีส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้มาช่วยในการ
สนทนา     
 

ค าส าคญั : การส่ือสาร, ภาษาองักฤษ, มคัคุเทศกเ์ยาวชน 
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ABSTRACT 
 

This study was to examine problems and solutions of English communication of junior guides, Mueang District, 
Nan. The population of this study was 20 junior guides from Chumpee Wanidaporn School and Daroonwittaya School. 
The research instrument was a questionnaire. The data collected was analyzed by percentage, mean and standard 
deviation.   

The findings indicated that the population’s English listening problems were in getting main ideas, listening to 
accents, and listening to complex sentences of foreign tourists, respectively. 

The population’s speaking English problems were in speaking with incomplete sentences, speaking in general 
conversation to make friends with foreign tourists and speaking with wrong pronunciation, respectively 

The guidelines for solving English communication problems of the population were using body language to 
help to convey meaning, trying to speak short sentences, speaking mixed Thai with English, and asking from coworkers 
who could communicate English well. 
 

Keyword: Communication, English, Junior Guides 
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บทน า 
การท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ี

สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหลายหน่วยงานไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวท่ีมี
ต่อความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีความต่ืนตวัในการพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว มีการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยให้กับนักท่องเท่ียวไทยและ
ชาวต่างชาติไดรั้บรู้ (เอกลกัษณ์  ทองเสมียน, 2550) การท่องเท่ียวท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราภายในประเทศ และ
เป็นการดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศ ซ่ึงการใชจ่้ายของนักท่องเท่ียวจะท าให้เกิดการกระจายรายไดไ้ปยงัภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน 

จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น ดอยภูคา อุทยานแห่งชาติศรีน่าน วดัภูมินทร์ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน หอศิลป์ริมน่าน ฯลฯ ท าให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเขา้มาท่องเท่ียวและ
เยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ ทั้งในเมืองและต่างอ าเภอเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นมคัคุเทศก์จึงมีความจ าเป็นเน่ืองจากเป็นผูท่ี้คอยอ านวย
ความสะดวกและจดัสรรขอ้มูลใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ตลอดจนคอยช้ีแนะ อธิบายส่ิงต่างๆ ใหก้บันกัท่องเท่ียวทราบ 

ปัจจุบนัชุมชนในทอ้งถ่ินมีมคัคุเทศก์เยาวชนท่ีท าหนา้ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติั วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ของท้องถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียวและของท่ีระลึกในท้องถ่ินให้กับนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ การใช้
ภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน ท่ีไม่มีความช านาญในการใชภ้าษา หรือส่ือสารไม่ได ้ท าให้ยวุมคัคุเทศกป์ระสบปัญหา
ในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ บางคร้ังในการส่ือสารของยวุมคัคุเทศก์อาจมีปัญหาในดา้นการไม่มีความรู้
ทางดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงเม่ือตอ้งส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จึงท าให้เกิดความไม่เขา้ใจทั้งสองฝ่าย ท าให้เกิด
ความเขา้ใจผิดเพราะเกิดจากยวุมคัคุเทศกไ์ม่รู้ภาษาองักฤษ หรืออาจมีความรู้ภาษาองักฤษบา้ง แต่ไม่สามารถส่ือสารได ้หรือ
สามารถอ่าน และฟังภาษาองักฤษได ้แต่ออกเสียงผิด จึงท าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเกิดความเขา้ใจผิด หรือ ไม่
เขา้ใจ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัน่าน โดยศึกษาให้ทราบถึงสภาพปัญหาปัจจุบนัของการใชภ้าษาองักฤษ และแนวทางในการแกไ้ขการส่ือสาร
ภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
ขอบเขตของการวจิยั            

       1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มมคัคุเทศกเ์ยาวชนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียนดรุณ
วิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน จ านวน 20 คน 
        2. ปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษ หมายถึง ปัญหาในการฟังและพูดภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ          

1. ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน     
        2. ทราบแนวทางการแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มมคัคุเทศก์เยาวชนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียนดรุณวิทยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน จ านวน 20 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน
โดยการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
การเก็บรวมรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัเดินทางไปติดต่อโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียนดรุณวทิยา เพ่ือขอเขา้เก็บขอ้มูล 
2. ผูว้จิยัฝากแบบสอบถามใหก้บัมคัคุเทศกเ์ยาวชน 
3. ผูว้จิยัเดินทางไปเก็บแบบสอบถาม เพ่ือน ามารวบรวมขอ้มูล 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวจัิย 
 จากการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ซ่ึง
สามารถพิจารณารายละเอียดไดด้งัน้ี 
  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ประชากรเป็นหญิงจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดา้นอายพุบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 11-12 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมามีอาย ุ9-10 ปี จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.00 ศึกษาอยูร่ะดบัชั้น ป.5-6 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ ป.3-4 จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 และประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์เยาวชน 1-3 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามา
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 1 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และล าดบัสุดทา้ยมีประสบการณ์ 4-6 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 
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ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์เยาวชนอ าเภอเมือง              
   จงัหวดัน่าน       

รายการ �̅� S.D. ระดบั 
1. ปัญหาการฟังภาษาองักฤษทัว่ไป 2.80 0.52 ปานกลาง 
2. ปัญหาการฟังค าศพัทแ์สลงภาษาองักฤษท่ีชาวต่างประเทศใช ้ 2.75 0.64 ปานกลาง 
3. ปัญหาการฟังส าเนียงการออกเสียงภาษาองักฤษของชาวต่างประเทศ 2.95 0.60 ปานกลาง 
4. ปัญหาการฟังประโยคภาษาองักฤษท่ีชาวต่างประเทศพดูแบบง่ายๆ 2.80 0.57 ปานกลาง 
5. ปัญหาการฟังประโยคภาษาองักฤษท่ีซบัซอ้น 2.85 0.67 ปานกลาง 
6. ปัญหาในการฟังเพื่อจบัใจความส าคญั  3.10 0.85 ปานกลาง 
7. ปัญหาในการฟังค าถามของชาวต่างประเทศเก่ียวกบัสถาน  
    ท่ีท่องเท่ียวและขอ้มูลของโรงแรม 

2.75 0.97 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.38 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ปัญหาดา้นการฟังภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.86) ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือปัญหาในการฟังเพื่อจบัใจความส าคญั (�̅� = 3.10) รองลงมาคือ
ปัญหาการฟังส าเนียงการออกเสียงภาษาองักฤษของชาวต่างประเทศ (�̅� = 2.95) และล าดบัสุดทา้ยคือปัญหาการฟังประโยค
ภาษาองักฤษท่ีชาวต่างประเทศพดูแบบซบัซอ้น (�̅� = 2.85) 
ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัญหาการพดูภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อ าเภอเมือง              
    จงัหวดัน่าน 

รายการ �̅� S.D. ระดบั 
1. ปัญหาในการพดูภาษาองักฤษแนะน าตนเอง กล่าวทกัทายหรือขอบคุณ                                                                                                                                                 2.65 1.04 ปานกลาง 
2. ปัญหาในการพดูเป็นประโยคท่ีไดใ้จความสมบูรณ์ 3.60 1.10 มาก 
3. ปัญหาการออกเสียงค าศพัท ์ 2.95 0.76 ปานกลาง 
4. ปัญหาในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 2.75 0.72 ปานกลาง 
5. ปัญหาในการใหข้อ้มูลท่ีพกัหรือโรงแรม 2.60 1.05 ปานกลาง 
6. ปัญหาเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลเสน้ทาง 2.90 0.91 ปานกลาง 
7. ปัญหาในการพดูสนทนาเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัชาวต่างประเทศ 3.05 1.00 ปานกลาง 

รวม 2.93 0.45 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ปัญหาดา้นการพูดภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน  ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 2.93) ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือปัญหาในการพูดเป็นประโยคท่ีไดใ้จความสมบูรณ์ (�̅� = 3.60) 
รองลงมาคือปัญหาในการพูดสนทนาเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัชาวต่างประเทศ (�̅� = 3.05) และล าดบัสุดทา้ยคือปัญหา
การออกเสียงค าศพัท ์(�̅� = 2.95) 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แนวทางแก้ไขปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษมัคคุเทศก์เยาวชน              
  อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน                    

รายการ �̅� S.D. ระดบั 
1. ใชภ้าษามือและท่าทางช่วยในการส่ือความหมาย 3.00 1.26 ปานกลาง 
2. พยายามหลีกเล่ียงการสนทนากบัชาวต่างประเทศ 2.60 0.75 ปานกลาง 
3. พดูภาษาไทยปนกบัภาษาองักฤษ 2.65 0.67 ปานกลาง 
4. พยายามพดูประโยคสั้นๆ 3.00 0.97 ปานกลาง 
5. ใหช้าวต่างประเทศเขียนในส่ิงท่ีตอ้งการ 2.40 1.10 ปานกลาง 
6. เม่ือฟังไม่เขา้ใจ ใชก้ารสงัเกตท่าทางของชาวต่างประเทศเพ่ือช่วยในการ 
    เดาความหมาย 

2.60 0.88 ปานกลาง 

7. ตามเพ่ือนมคัคุเทศกท่ี์ส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้มาช่วยในการสนทนา 2.64 1.18 ปานกลาง 
รวม 2.70 0.56 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นแนวทางแก้ไขปัญหาในการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อ าเภอเมือง 
จังหวดัน่าน ส่วนใหญ่คือใช้ภาษามือและท่าทางช่วยในการส่ือความหมายและพยายามพูดประโยคสั้ นๆ (�̅� = 3.00) 
รองลงมาคือพูดภาษาไทยปนกบัภาษาองักฤษ (�̅� = 2.65) ล าดบัสุดทา้ยคือตามเพื่อนมคัคุเทศกท่ี์ส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้มา
ช่วยในการสนทนา (�̅� = 2.64) 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
พบว่ามีปัญหาด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษ คือมัคคุเทศก์เยาวชนไม่เข้าใจ
ภาษาองักฤษท่ีชาวต่างประเทศพูด เน่ืองจากส าเนียงการออกเสียงภาษาองักฤษของชาวต่างประเทศแต่ละคน แต่ละประเทศ
ไม่เหมือนกนั ท าให้ฟังยากและจบัใจความส าคญัไม่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เยาวลกัษณ์ ศรีวชิยั (2556) ท่ีไดศึ้กษา
ปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษด้านการฟังของพนักงานโรงแรมเทวราช อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะฟังส าเนียงนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศไม่เขา้ใจ เพราะมีความหลากหลายของส าเนียง และนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศพูดเร็วท าให้ไม่สามารถจบั
ใจความส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศตอ้งการส่ือได ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chonprakay (2009) ท่ีศึกษา
ปัญหาการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษาปริญญาตรี ท่ีก าลงัศึกษาวชิาภาษาองักฤษ 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีปัญหาการฟังในเร่ืองของเสียง การแยกประเด็นหลกั การจบัใจความส าคญั 
และการสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีฟัง 

ส่วนปัญหาในการพูดภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน พบว่ามีปัญหาในการพูดเป็นประโยคท่ีได้ใจความ
สมบูรณ์ พูดสนทนาเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัชาวต่างประเทศ และการออกเสียงค าศพัท์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์และธัญภา ชิระมณี (2557) ท่ีได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาทักษะการพูดภาองักฤษของ
นกัศึกษาไทย พบวา่นกัศึกษาส่วนมากมีความกงัวลและมีความกลวัเม่ือตอ้งพูดภาษาองักฤษ และกลวัวา่ผูอ่ื้นจะไม่เขา้ใจใน
ส่ิงท่ีตอ้งการส่ือ นอกจากน้ียงัมีปัญหาคิดค าศพัทไ์ม่ออก และไม่รู้จะใชรู้ปแบบของกริยาใดในประโยค และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์วรรณธนสุทธ์ิ (2551) ไดศึ้กษาระดบัปัญหาการพูดภาษาองักฤษและเปรียบเทียบปัญหาของการพูด
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ภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนท่ีมีเพศต่างกันและผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาภาษาอังกฤษต่างกัน ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน
กลวัการพูดผิดในระหวา่งการพูดภาษาองักฤษ ไม่กลา้ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษกบับุคคลอ่ืน อายท่ีจะพูดภาษาองักฤษ และ
ไม่สามารถออกเสียงค าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ีนักเรียนไม่สามารถแต่งประโยคภาษาองักฤษได ้และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นงสมร พงษพ์านิช (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาของการพดูภาษาองักฤษในการส่ือสารดว้ยวาจา 
ของนิสิตคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการพูดภาองักฤษในท่ี
ชุมชนของนิสิตคือ การขาดความมัน่ใจในตนเอง สืบเน่ืองมาจากมีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นภาษาองักฤษไม่เพียงพอส าหรับ
การส่ือสาร มีจ านวนค าศพัทน์อ้ย ขาดทกัษะการใชภ้าษาในการส่ือสารในสภาพจริง และการขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และ
การให้เหตุผลสนบัสนุนความคิด วรีะกานต ์ ปันชุน (2558) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของ
คนจงัหวดัน่านในทรรศนะของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผลการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษของ
คนจงัหวดัน่านอยูใ่นระดบัมาก ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ส าหรับประชาชนทัว่ไปคือปัญหาการใชภ้าษากายมากกวา่ภาษาพูด 
ส่วนเจา้หน้าท่ี ท่ีรัฐไม่สามารถพูดประโยคท่ีสมบูรณ์ได ้และผูท่ี้ให้บริการดา้นการท่องเท่ียวมีปัญหาใชค้  าศพัท์ไดแ้ค่ใน
วงจ ากดั 

ส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศกเ์ยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ส่วนใหญ่ใช้
ภาษามือและท่าทางช่วยในการส่ือความหมายและพยายามพดูประโยคสั้นๆ และตามเพ่ือนมคัคุเทศก์ท่ีส่ือสารภาษาองักฤษ
ไดดี้มาช่วยในการสนทนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิรางค์  ยศกนัโท (2558) ท่ีไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ทกัษะการฟัง-การพดูภาษาองักฤษของพนกังานโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัน่านส าหรับแนวทางในการแกปั้ญหาของ
พนกังานโรงแรม คือขอความช่วยเหลือจากผูจ้ดัการ และขอให้ชาวต่างชาติเขียนค าศพัท์ให้ และเยาวลกัษณ์ ศรีวิชยั (2556) 
ไดศึ้กษาปัญหาปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั  พบว่าพนักงาน
โรงแรมเทวราช มีแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยพยายามพดูประโยคสั้นๆ ใหไ้ดใ้จความ  และฝึกใชภ้าษาองักฤษใหม้ากข้ึน หมัน่
ฝึกการฟังและพดูบ่อยๆ โดยใชส่ื้อท่ีอยูร่อบตวั 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการส่ือสารภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์เยาวชน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ท าให้
ทราบว่ามคัคุเทศก์เยาวชนมีปัญหาทั้งการฟังและการพูดภาษาองักฤษ เน่ืองจากขาดทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษในการ
ส่ือสาร มีประสบการณ์นอ้ย ขาดความมัน่ใจในตนเอง เน่ืองมาจากมีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นภาษาองักฤษไม่เพียงพอส าหรับ
การส่ือสาร มีจ านวนค าศพัท์น้อย ขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลสนับสนุนความคิด    ปัญหาเหล่าน้ีท าให้
มคัคุเทศกเ์ยาวชนไม่มีความมัน่ใจในการส่ือสาร การฝึกฟังและพดูภาษาองักฤษอยา่งจริงจงั ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอจะช่วยให้
มคัคุเทศกเ์ยาวชนมีความมัน่ใจและพฒันาความสามารถทางดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ 
 
กติติกรรมประกาศ 

งานวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                            
ท่ีสนบัสนุนงบประมาณการวจิยั ประจ าปี 2560 ท าใหร้ายงานการวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

 
 



The 10th Proceeding of  Rajamangala University of Technology National Conference  582 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

เอกสารอ้างองิ 
ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ และ ธญัภา ชิระมณี. 2557. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 ไทย. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่, สงขลา. 
นงสมร พงษพ์านิช. 2554. การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาองักฤษในการส่ือสารดว้ยวาจาของนิสิต  คณะวทิยาการจดัการ
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา. วารสารมนุษยศาสตร์ 8(1) : 85-97. 
เยาวลกัษณ์  ศรีวิชยั. 2556. ปัญหาการส่ือสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเทวราช ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน . 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน, น่าน. 
รุจิรางค์  ยศกนัโท. 2558. ปัญหาและแนวทางแก้ไขทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมในเขต อ าเภอ
 เมือง จงัหวดัน่าน. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน, น่าน. 
ลดัดาวลัย ์วรรณธนสุทธ์ิ. 2551. ปัญหาในการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนโพธ์ิไทรพทิยาคาร 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 อุบลราชธานี. 
วรีะกานต ์ ปันชุน. 2558. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการส่ือสารภาษาองักฤษของคนจงัหวดัน่านในทรรศนะของนักท่องเทีย่ว
 ชาวต่างชาต.ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน, น่าน. 
เอกลกัษณ์  ทองเสมียน. 2550. การศึกษากระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา
 น า้ตกเก้าโจน ต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี. วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปกร. 
Chonprakay, S. 2009. An investigation of listening problems of thai undergraduate students. Master thesis, M.S., 
 King Mongkut's Institute of Techology North Ba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 10th Proceeding of  Rajamangala University of Technology National Conference  583 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกร จังหวัดตรัง 
Guidelines for Community-Based Tourism Management in Sukorn Island Trang Province 

 
เจตนา อินยะรัตน์1*  และ สุญาพร สอ้ตระกลู2 
Jettana Inyarat*1 and  Suyaporn Sortrakul2 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยั เร่ือง แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกร จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงค ์            
เพ่ือศึกษาวถีิชีวิตชุมชนเกาะสุกร และศึกษาหาแนวทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตในชุมชนของเกาะสุกร จงัหวดัตรัง 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth 
Interview) จากเทคนิคการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ าชุมชน จ านวน 5 คน กลุ่มผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว 
จ านวน              8 คน และกลุ่มตวัแทนของประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริการนักท่องเท่ียวบนเกาะสุกร จ านวน 15 คน ผล
การศึกษา ผูว้ิจยัแบ่งการศึกษาศกัยภาพของเกาะสุกรเป็น 3 มิติ มิติลกัษณะทางกายภาพ พ้ืนท่ีเกาะตั้งขนานกบัแนวชายฝ่ัง 
และห่างจากชายฝ่ังเพียง 3 กิโลเมตร มิติดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประกอบดว้ย ภูเขา ทะเล  ป่าโกงกาง บ่อ
น ้ าจืดกลางทะเล มิติดา้นวฒันธรรมเป็นวถีิชีวติของชาวมุสลิม การประกอบอาชีพท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือการท าประมง การท า
สวนยาง การท านาขา้วและปลูกแตงโมเป็นพืชเศรษฐกิจ รวมถึงมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการท าจกัสานใบเตยปาหนนั การท าผา้
บาติก ประเพณีการปล่อยควายสู่ทะเล ซ่ึงจากศกัยภาพของเกาะสุกรส่งผลให้มีแนวทางการจดัการท่องเท่ียววิถีชุมชนท่ีมี
กิจกรรมการท่องเท่ียวตลอดทั้งปี โดยมีโปรแกรมท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชนตามช่วงฤดูกาลท่ีจะช่วยเป็นอาชีพเสริมให้กบั
เจา้ของพ้ืนท่ี พฒันา ดูแลทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวร่วมกนั และสร้างกระบวนการการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 
ค าส าคญั : แนวทางการจดัการ, การท่องเท่ียววถีิชีวติชุนชน, เกาะสุกร, จงัหวดัตรัง 
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ABSTRACT 
 

This research is the Guidelines for Management of Community-Based Tourism in Sukorn Island, Trang 
Province. To study the lifestyle community and Community-Based tourism management guidelines of the Sukorn Island. 
In this study is qualitative research that was conducted using the In-Depth Interview method from snowball sampling 
Technique. The interviews consisted of 5 community leaders, 8 tourism operators, and 15 representatives from the local 
people who provided tourist services on Koh Sukorn. The result, researchers divided to the study into the potential of 
Sukorn Island 3 dimension. First, the physical dimension that this island is located parallel to the coastline far from  
mainland only 3 kilometers. Second, the nature of tourism resources include mountains, sea, mangrove forests, freshwater 
pond in the sea. And cultural dimension is the way of life of Muslims. Their unique occupations are fishing, rubber 
plantation, rice farming and watermelon planting as economic crops. Including local wisdom to make Handy craft, Batik 
painting and have tradition of releasing buffalo to the sea. As a result of the potential of Sukorn Island, there is a way to 
manage the tourist community with activities throughout the year. There is a program of community-based lifestyle tours 
that supplement to the community development, prevent for tourism resource and create a learning process for tourists. 
 
Keyword: Rural tourism Guidelines management Sukorn Island Trang 
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บทน า 
การท่องเท่ียวถือเป็นกลยทุธ์ส าคญัของภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ท่ีประสบความส าเร็จในการท า

รายไดเ้ขา้สู่ประเทศเป็นอยา่งมาก ซ่ึงมีบทบาทความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนส่ง นอกจากน้ีสามารถช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกวา่ภาคผลิตและบริการอ่ืน ๆ จากสถิติ             
ปี 2555 รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาใชจ่้ายในประเทศไทย คิดเป็นจ านวน 900,000 กวา่ลา้นบาท 
ประมาณ 26.8 เปอร์เซ็นต ์ และรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวไทย ประมาณ 137,000 กวา่ลา้นบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2557) 
สถานการณ์การท่องเท่ียวปี 2557 คาดวา่รายไดท้างการท่องเท่ียวจะเติบโตร้อยละ 13 และจ านวนนกัท่องเท่ียวเติบโตร้อยละ 7 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ และจะสามารถเป็นฐานใหป้ระเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายรายได ้ 2.2 ลา้นลา้นบาท ใน
ปี 2558 ซ่ึงเป็นผลมาจากประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบดา้นการท่องเท่ียว โดยมีทรัพยากรพ้ืนฐานดา้นการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย กระจายอยูทุ่กจงัหวดั แหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดจากวถีิชีวติชุมชนมีความไดเ้ปรียบในส่วนของพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม  วถีิชีวติ
ชุมชนท่ีน่าสนใจท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาสมัผสัธรรมชาติ พกัผอ่น ท ากิจกรรมนนัทนาการและเรียนรู้วถีิชีวติของ
ชุมชน 

อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ซ่ึงประเทศมาเลเซีย และประเทศเวยีดนาม มีจ านวนนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ตามล าดบั ประเทศเหล่าน้ีใหค้วามส าคญัในการ
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักบัรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบดา้นลบนอ้ยท่ีสุด 
เน่ืองภาครัฐใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนนกัท่องเท่ียวคุณภาพ โดยใหน้กัท่องเท่ียวเรียนรู้ ศิลปวฒันธรรม วถีิชีวติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติไว ้ เพราะฉะนั้นแลว้สถานท่ีท่องเท่ียววถีิชุมชน อาจเป็นเพียงแค่อดีต ถา้เรายงัมีการท่องเท่ียวแบบมวล
รวม (Mass Tourism) ในสภาพพ้ืนท่ีท่ีจ ากดั แสดงใหเ้ห็นวา่ ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การแสวงหาก าไรหรือรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวมากกวา่ส่ิงอ่ืนใด ก็อาจท าใหค้วามเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าใหก้ารเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวลดลงเร่ือย ๆ ในขณะเดียวกนัการรองรับการขยายไปไม่ทนั ท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมทั้งในส่วนของ
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอนัก่อก าเนิดวถีิชุมชน และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็นส่วนส าคญัในการเสริมคุณค่า
ทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 จงัหวดัตรังหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ เมืองทบัเท่ียง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเท่ียว หลาย
รูปแบบความอุดมสมบูรณ์ของตรังยงัรวมถึงผืนป่า แหล่งน ้ า และถ ้านอ้ยใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั หาดทราย 
ชายทะเล และหมู่เกาะ แหล่งท่องเท่ียววถีิชุมชนไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเน่ืองยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั โดยสัง่สมเร่ืองราว
ทางประวติัศาสตร์ตกทอดไวใ้นแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง แต่อยา่งไรก็ตาม จงัหวดัตรังยงัมีชุมชนแห่งหน่ึงซ่ึงมีเร่ืองราวความ
เป็นมาท่ีน่าสนใจ มีวถีิชีวติ วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ ์ สืบทอด จดัการใหเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีทรงคุณค่าอยา่งยาวนานและยัง่ยนืสืบไป  นั้นก็คือ เกาะสุกร ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง  
  เกาะสุกร หรือท่ีเรียกกนัวา่ เกาะหมู เป็นต าบลหน่ึงของอ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง ตวัเกาะขนานกบัแนวชายฝ่ัง 
และห่างจากฝ่ังเพียง 3 กิโลเมตร สภาพตวัเกาะประกอบดว้ยภูเขา สวนยางพารา ป่าโกงกาง นาขา้ว และทะเล ท าใหช้าวบา้น
บน เกาะสุกร มีอาชีพประมง ท าสวนยาง และเกษตรกรรม นอกจากน้ี เม่ือหมดฤดูนาขา้วในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
ก็จะเห็นไร่แตงโมพนัธ์ุหวานแดงอร่อย ออกผลเตม็ทัว่ทอ้งทุ่ง เพราะเป็นสินคา้ข้ึนช่ือของ เกาะสุกร ชาวบา้นบน เกาะสุกร 
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ท าใหบ้นเกาะไม่มีการเล้ียงหมู เล้ียงสุนขั  ส าหรับท่ีมาของช่ือ เกาะสุกร นัน่มีเร่ืองเล่า
หลากหลาย เช่น ในอดีตบนเกาะมีหมูป่าอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก จนกระทัง่มีชาวประมงกลุ่มหน่ึงซ่ึงนบัถือศาสนาอิสลาม ได้
อพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูบ่นเกาะ จึงขบัไล่หมูป่าออกไปจากเกาะ ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูบ่นชายฝ่ังมองไปเห็นฝงูหมูป่าก าลงัวา่ย
น ้ าอยู ่ จึงเรียกเกาะน้ีวา่  เกาะหมูหรือเกาะสุกรนอกจากน้ีบนเกาะยงัมีการป่ันจกัรยานชมววิทิวทศัน์และการด ารงชีวติของ
ชาวบา้น โดยเสน้ทางจะผา่นภูเขา สวนยางพารา สวนมะม่วงหิมพานต ์ป่าโกงกาง ป่าโปร่ง ไร่แตงโม ทุ่งนา ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ี
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หน่ึงท่ีควรไปสมัผสั เพราะจะไดช่ื้นชมกบับรรยากาศทอ้งทุ่งนาขา้วเขียวขจี พร้อม ๆ กบัสูดความหอมของกล่ินขวญัขา้วช่วง
ตั้งทอ้ง หรือจะแวะเพลิดเพลินกบัฝงูววัควาย ฝงูนกเป็ดน ้ า นกกระยาง นกกวกั ปิดทา้ยดว้ยไปชมฝงูปูกา้มดาบ ปูหลากสี ฝงู
นาก สตัวป่์าชายเลนก็สามารถท าได ้

ทั้งน้ี การสมัผสัชีวติของชาวสวนยางพารา ก็ไม่ควรพลาดไปชมการกรีดยางในช่วงเชา้มืด และชมกรรมวธีิใหไ้ด้
ซ่ึงแผน่ยางท่ีสวยงาม รวมถึงไปเรียนรู้วถีิชีวติของชาวบา้น เช่น ร้านจ าหน่ายผาบาติก เปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวเรียนรู้และ
หดัวาดลายผา้บาติกรวมทั้งกรรมวธีิการยอ้มผา้  และจากขอ้มูลดงักล่าวเกาะสุกรมีศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียวเป็นอยา่ง
มากอีกทั้งวถีิชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบนันกัท่องเทียวบนเกาะสุกรมีจ านวนเพ่ิมข้ึน แต่หากไม่
มีการใชอ้งคค์วามรู้ในการจดัการวถีิชุมชนอยา่งถูกตอ้งอาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ือมโทรม ซ่ึงผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบเป็นกลุ่ม
แรกคือ ประชาชนในพ้ืนท่ีและอาจส่งผลเสียอยา่งรุนแรงในระยะยาว  

ผูว้จิยัเลง็เห็นวา่ แหล่งท่องเท่ียววถีิชุมชนจะยัง่ยนื และด ารงต่อไปไดน้ั้น ตอ้งค านึงถึง แนวทางการจดัการท่ีถูก
ตอ้งการด าเนินการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีลดความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวใหน้อ้ยลงท่ีสุด เพื่อ
สร้างความสมดุลและยัง่ยนืของวถีิชีวติชุมชน สร้างระบบภูมิคุม้กนั ท่ีความมีส่วนร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย และเพ่ือ
เร่งรัดและสร้างศกัยภาพ ในการหารายไดจ้ากการท่องเท่ียว เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวของเกาะสุกรใหมี้ความพร้อมทั้งดา้น
คุณภาพ การแข่งขนั และใหเ้กิดการสร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดค้วบคู่ไปกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้ จึงไดศึ้กษา “แนว
ทางการจดัการท่องเท่ียววถีิชีวติในชุมชนเกาะสุกร จงัหวดัตรัง”  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  โดยศึกษาศึกษาบริบทพ้ืนท่ีเกาะสุกรจงัหวดัตรัง รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทาง สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในต่อการพฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวทางทะเลอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดัตรัง โดยการเก็บขอ้มูลเชิงลึกจากทั้งชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานของ
รัฐบาล การวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและเจา้หนา้ท่ี ของรัฐ
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเลในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการพฒันา
กิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื ในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
  ประชากร 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจัยคร้ังน้ีจึงมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียวและเจา้หนา้ท่ีของภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียว  
 กลุ่มเป้าหมาย 
ใชก้ารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กบัประชากรทั้ง 3 กลุ่มหลกัดงัน้ี 
 1. ผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ก านนั และ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตเกาะสุกร   
 2. ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกาะสุกร 
 3. เจา้หน้าท่ีจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ และรับผิดชอบใน
การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียว  
 การสร้างเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) มีวธีิการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

1. ศึกษา คน้ควา้ รวบรวม และวิเคราะห์หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื การท่องเท่ียวทางทะเล การพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเท่ียวทางน ้ า จากเอกสาร รายงาน
การวจิยั บทความทางวชิาการ รวมทั้งหน่วยงานของราชการและเอกชนท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2. ก าหนดขอ้มูลและขอบเขตของเน้ือหา โดยน ากรอบแนวคิด และวตัถุประสงคม์าใชเ้ป็นแนวทาง 
 3. สร้างแบบสมัภาษณ์ น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นน าไปแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหา 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
เพ่ือใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลตามกรอบแนวคิดและขอบเขตท่ีไดก้ าหนดไวซ่ึ้งการสร้างเคร่ืองมือมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดงัน้ี  
  1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการถามนอกจากจะให้อธิบายแล้วต้องถามถึงเหตุผลด้วย ทั้ งใน
ลกัษณะท าไมและอยา่งไร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลระดบัลึก  
  2. อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม คือ เคร่ืองบันทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษ 
คอมพิวเตอร์ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะมีการเก็บขอ้มูลจากตวัแทนชุมชน 

ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว และผูแ้ทนจากหน่วยงานของภาครัฐท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ปรับปรุง ส่งเสริม

กิจกรรมท่องเท่ียว โดยเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ บริบทพ้ืนท่ี ความตระหนกัถึงทรัพยากร

การท่องเท่ียว กบัการมีส่วนร่วมพฒันาการท่องเท่ียว ปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต

ชุมชนของเกาะสุกร 
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กรอบแนวคดิของโครงการวจิยั 

 
 
 
 
 
 

                          สามเสา้ 
                         ขอ้มูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 

 
 
 
 
 
 

 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
มติทิางกายภาพ 
             เกาะสุกรเป็นหน่ึงในจ านวน 10 ต าบลของอ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง มีพ้ืนท่ีอยู่กลางทะเลระยะทางห่างจาก
ชายฝ่ัง 3 กิโลเมตร  สภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ไปเป็นพ้ืนท่ีรูปเรียวยาว จากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก พ้ืนท่ีทางทิศตะวนัออก
เป็นพ้ืนท่ีราบ ตอนกลางเกาะเป็นภูเขาค่อนขา้งสูง ราบสลบักบัเนินเขามีชายหาดเป็นแนวยาวเลียบบริเวณชายฝ่ัง ไม่มี
สะพานเช่ือมต่อระหวา่งเกาะกบัต าบลรอบนอก จึงตอ้งใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทาง มีชุมชนหนาแน่น การตั้งถ่ินฐาน
ของราษฎร บา้นเรือนอยูก่ระจดักระจายไปตามแนวทางคมนาคมและแนวชายฝ่ังทะเลเป็นส่วนใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความหลากหลาย   ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และ
ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยทัว่ไปอากาศร้อน  ลกัษณะของดินเป็น
ดินร่วนปนทราย    ลกัษณะของแหล่งน ้ าเป็น  ล าน ้ า ล าคลอง  ล าห้วย  บึง   หนอง สระน ้ า   บ่อน ้ าต้ืน   ประปาหมู่บ้าน   
ธนาคารน ้ า   บ่อโยก (บ่อบาดาล)   ลกัษณะของไมแ้ละป่าไม ้เป็นป่าโกงกาง  ป่าโปร่ง  และป่าชายเลน  
มติทิางด้านทรัพยากรการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมี ดงัน้ี  
1. ชายหาด  มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีลาดลงไปในน ้ าทะเล ปกคลุมไปดว้ยทรายเมด็ละเอียดสีขาว ไดแ้ก่  หาดทรายทอง  

หาดบา้นแหลม  หาดบา้นทุ่ง  หาดทรายยาว  หาดหวัเขาตกน ้ า  หาดโหละใหญ่  
2. ถ ้า  มีลกัษณะเป็นโพรงลึกเขา้ไปในเนินเขา  ไดแ้ก่  ถ ้าต าเสา  ถ ้าขา้หลวง  ถ ้าคา้งคาว  ถ ้าหัวเขาตกน ้ า  ถ ้าหาด

ทรายยาว  
3. บ่อน ้ามหัศจรรย์  (บ่อน ้ าจืด)  บริเวณใกลช้ายหาด  ตั้งอยูห่มู่ท่ี1 บา้นเสียมไหม เป็นบ่อน ้ าจืดท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ 

แผนพฒันา และนโยบายดา้นการ
ท่องเท่ียว 

องคป์ระกอบการท่องเท่ียว 
การมีส่วนร่วม 

 

วิเคราะห์ SWOT analysis   

เสนอแนะแนวทาง  
การท่องเที่ยวเชิงวิถชีีวิตในชนบท 

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกร     จังหวัดตรัง 

 
แนวคิด ทฤษฎี และบริบทพ้ืนท่ี 
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4. จุดชมวิว ตั้งอยู่หมู่ท่ี1 บ้านเสียมไหม   เป็นจุดชมวิวหลกัท่ีเห็นทัศนียภาพของเกาะสุกร เช่น สันหลงัมงักร 
บริเวณท่าเรือและววิทะเลในมุมสูงท่ีสวยงามเป็นอยา่งมาก 

5. นาข้าว ตั้งอยูห่มู่ท่ี3 บา้นทุ่ง ซ่ึงมีการท านาขา้วมากท่ีสุดในเกาะ  
6. ไร่แตงโม  มี 2 จุด คือ แตงโมนา ตั้งอยูห่มู่ท่ี3 บา้นทุ่ง และ แตงโมทะเล ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 บา้นแหลม ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นดินปนทรายตามแนวชายหาด และมีฝนฟ้าตกตลอดช่วงฤดูกาล จนเป็นแหล่งผลิตแตงโมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ภาคใต้ 

 7. ป่าโกงกาง (ป่าสงวนแห่งชาติ) ป่าควนหาดทรายยาว หมู่ท่ี 1 บา้นเสียมไหม  ป่าควนใต ้ หมู่ท่ี4 บา้นหาดทราย
ทอง   

8. แหลม ไดแ้ก่ แหลมจีน หมู่ท่ี2 บา้นแหลม   แหลมหวัหินใต ้หมู่ท่ี1 บา้นเสียมไหม 
9. ควน  เป็นลกัษณะของการทบัถมกนัของดิน ไดแ้ก่ ควนหวัหินใต ้ควนหาดทรายยาว  
10. การท าสวนยางพารา มีปรากฏอยูทุ่กพ้ืนท่ีของเกาะสุกรเป็นการท าแบบดั้งเดิมคือ การท ายางแผน่ 

มติด้ิานวฒันธรรม 

เกาะสุกรเป็นเกาะท่ีมีวฒันธรรมของท้องถ่ินซ่ึงบรรพบุรุษสร้างสรรค์และบ ารุงรักษาไวใ้ห้เป็นสมบัติของ
ลูกหลานไดต้ระหนกัในคุณค่าและความภาคภูมิใจ 
         โดยเฉพาะวถีิชีวิตของ ชาวมุสลิม การประกอบอาชีพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ การประมง  การท าสวนยาง การท า นาขา้ว

และปลูกแตงโมเป็น พืชเศรษฐกิจ รวมถึงมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกลุ่มจกัสาน กลุ่มผา้บาติก นบัเป็นแหล่งชุมชนโบราณท่ีส าคญั

แห่งหน่ึง และยงัมี แหล่งประวติัศาสตร์ ศาสนา ความเช่ือ และพิธีกรรม ท่ีน่าสนใจ อยา่งพิธีกรรมขอชาวมุสลิม วฒันธรรม

พ้ืนบา้นของผูค้นในเกาะสุกร พอท่ีจะแบ่งแยกรายละเอียดของ วฒันธรรมทอ้งถ่ินดงัน้ี 

  1. ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  คือ พิธีกรรมตามหลกัการใชชี้วติโดยทัว่ไปของชาวมุสลิมไดแ้ก่พิธีกรรมการ
เกิด   การอาบน ้ า 7 เดือน คนทอ้ง  การข้ึนเปล พิธีกรรมการแต่งงาน  พิธีกรรมการตาย   พิธีน ้ าเรือลงน ้ า     การลอยบาลาดบา
หลา    การเขา้สุนตั การท า ตายาย ( โตะ๊หมอเถา้ )    การท า ขวญัขา้ว วนัออกบวช หรือ วนัฮารีรายอ (ลีอิดิลฟิตรี)   
              2. พธีิกรรมและประเพณีทีส่่งผลต่อการท่องเทีย่ว 
                  2.1 ประเพณีปล่อยควายเข้านา  

 ประเพณีปล่อยควายเขา้นาเป็นประเพณีท่ีหาดูไดย้ากนกัในประเทศไทย ฤดูกาลปล่อยควายเขา้นาของชาวบา้นบน
เกาะสุกรจะเร่ิมในช่วงเดือนเมษา – กรกฎาคม ของทุกปี หลงัจากการเก็บแตงไดห้มดไป เพ่ือท่ีจะใหค้วายไดเ้ขา้มากินวชัพืช
ในสวนแตง อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมปุ๋ยธรรมชาติใหก้บัหนา้ดินในการท านาคร้ังต่อไป 
       

 

 

 

                                                                               ปล่อยควายเข้านา  
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2. อาชีพ 
 อาชีพการท าประมง 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นอนัดบั 1 ของประชาชนบนเกาะ
สุกรอยูใ่นพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 บา้นแหลมหมู่ท่ี 4 บา้นหาดทรายทองหมู่ท่ี 3 บา้นทุ่ง ระยะเวลาใน
การท าประมงจะข้ึนอยูก่บัมรสุมและสภาพอากาศท่ีเหมาะสมต่อการออกเรือลกัษณะของ
การท าประมงมีหลายลกัษณะเช่นมีเรือเป็นของตวัเองเช่าเรือคนอ่ืน  
               อาชีพท าสวนยางพารา  
                ชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพท าสวนยางพารา มีจ านวน 93 ครัวเรือน จ านวนพ้ืนท่ีของสวน
ยางพารามีทั้ งหมด 613 ไร่ หมู่บ้านท่ีมีการท าสวนยางพารามากท่ีสุดคือ หมู่ท่ี4 บ้านหาดทรายทอง การท าสวนยางพารา
ในช่วงเดือนมกราคม- พฤษภาคม บางช่วงอาจจะดูตามสภาพอากาศในแต่ละวนั การท าสวนยางพาราถือเป็นอาชีพหลกัของ
ชาวบา้น และลกัษณะการท าสวนยางพารา เป็นลกัษณะทัว่ไปเหมือนกบัท่ีอ่ืนๆ เช่น ชาวบา้นตอ้งต่ืนกรีดยางตั้งแต่เชา้มืด 
หลงัจากนั้นหยุดรอช่วงให้น ้ ายางไหลเต็มท่ีแลว้ท าการเก็บน ้ ายาง ผลผลิตจากยางพาราชาวบา้นจะท ากนัในลกัษณะของ 
แผน่ยาง เพราะเป็นการสะดวกในการจ าหน่าย  
 

             

 

                                        สวนยางพารา                                                               ยางแผ่น 

             อาชีพการปลูกข้าว 
ชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพท านา มีจ านวน 120 ครัวเรือน จ านวนพ้ืนท่ีของสวนยางท านามีทั้งหมด 360 ไร่ หมู่บา้น

ท่ีมีการท านามาก่ีสุดคือ หมู่ท่ี 3 บา้นทุ่ง ฤดูกาลของการท านาของชาวบา้นจะอยูใ่นช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และช่วง

ระยะเก็บเก่ียวขา้วตั้งแต่เดือน ตุลาคม- ธนัวาคม ลกัษณะการท านาของชาวบา้นจะเป็นแบบนาด า มีลกัษณะดงัน้ี มีการไถ

หนา้ดินโดยการใชค้วาย 2 ตวัเอาคนัไถไวต้รงกลางมี คนอยูด่า้นหลงัจบัคนัไถและไล่ควายใหเ้ดินไถ โดยเดินอีก 2-3 กา้วไป

ทางซา้ยพอไถเสร็จแลว้คราดและเกล่ียดินไวป้ระมาณ 10 วนั จึงน ากลา้มาด าได ้ถึงเดือนเก็บเก่ียวขา้วจะมีการจา้งเพ่ือนบา้น

มาเก็บเก่ียวกนั โดยค่าแรงนบัเป็นเชอๆละ 3 บาท ปัจจุบนั ประมาณ 70 บาท โดยใชเ้ก็บเก่ียวขา้ว   ซ่ึงเป็นมีดส าหรับตดัรวง

ขา้ว             น าขา้วท่ีเก็บมาสีดว้ยเคร่ืองมือท่ีท าดว้ย 

ไมไ้ผ่มีลกัษณะคลา้ยโม่หินเรียกวา่    “ ครกสีขา้ว ” แลว้น ามาร่อนในกระดง้มีการเก็บพนัธ์ุขา้วไวป้ลูกในปี ต่อไป

ส่วนใหญ่แลว้เป็นพนัธ์ุขา้วท่ีมีในเกาะ เช่น พนัธ์ุราชินี  ราไว  หอมมะลิ  แกนจนัทร์  นางเอก  

 

 

 

 

 

               นาข้าว                                                                       การเกบ็เกีย่วข้าว 
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         อาชีพปลูกแตงโม  

ชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพปลูกแตงโม มีจ านวน 120 ครัวเรือน จ านวนพ้ืนท่ีของสวนแตงโมมีทั้ งหมด 360 ไร่ 
หมู่บา้นท่ีมีการปลูกแตงโมมากท่ีสุดคือ หมู่ท่ี 3 บา้นทุ่ง ฤดูกาลของการปลูกแตงโมของชาวบา้นจะอยูใ่นช่วงเดือนมกราคม 
– มีนาคม ลกัษณะของการปลูกแตงโมนาและแตงโมทะเล ก็จะเป็นลกัษณะการปลูกทัว่ๆไป การใชจ้อบพรวนดินแทนการ
ไถดว้ยรถไถ จะมีลกัษณะเป็นร่องนูนแนวยาว ใชจ้อบขุดเป็นหลุมเลก็ๆ หลงัจากนั้นก็ใชปุ๋้ยคอกจากธรรมชาติจาก ข้ีควาย  
ดินเผา  ลูกปลา  และข้ีนกนางแอ่น พรวนใหเ้ขา้กบัดิน และใส่เมลด็แตงโมไดเ้ลย จ านวน 3-4  เมลด็  

ปัจจุบนัพนัธ์ุท่ีปลูกคือ แตงโมลูกผสม 
แตงโมปลูกกันมากท่ีริมชายหาด แตงโมมีพันธ์ุหลายชนิด เช่น พันธ์ุลูกขาว  กินรี  จินตรา  จัมโบ้  หัวช้าง                  

การจ าหน่ายก็ขายในเมืองหรือเร่ขายเองกิโลละ 10 บาท 
 

 

 

 

 

 

อาชีพท าสวนมะพร้าว   
 ชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพท าสวนมะพร้าว มีจ านวน 20 ครัวเรือน จ านวนพ้ืนท่ีของสวนมะพร้าวมีทั้งหมด 80 ไร่ 

หมู่บ้านท่ีมีการท าสวนมะพร้าวมากท่ีสุดคือ หมู่ท่ี 2 บา้นแหลม ฤดูกาลของมะพร้าวของชาวบา้นจะอยูใ่นแต่ละช่วงตาม

สภาพอากาศท่ีเหมาะสม ลกัษณะของการปลูกสวนมะพร้าว ก็จะเป็นลกัษณะการปลูกทัว่ๆไป มะพร้าวสมยัก่อนปลูกกนั

นอ้ย บา้นละ 1-2 ตน้และไม่ค่อยนิยม ปลูกเพราะไม่ค่อยมีราคา ปลูกกนัมากก็ตอนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สมยัก่อนไม่ได้

ปลูกเพ่ือขายแต่จะน าไป ท าน ้ าตาลมะพร้าว น ้ าตาลรวง วนัละ 2-4 ก.ก. และน ามาเค่ียวเป็นน ้ ามนัมะพร้าวใชใ้นครัวเรือน

และขายไดอี้ก ดว้ย  หลงัจากนั้นก็เร่ิมปลูกกนัมากข้ึนและเร่ิมมีราคาสูงอีกดว้ย  

 

                                                           
 
 
                                                                              สวนมะพร้าว 
 
อาชีพค้าขาย  
  ในส่วนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสุกรไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของอาชีพการเป็นอยู่ของชาวบา้นบน
เกาะสุกรจึงไดจ้ดัตั้งกลุ่มต่างๆเพ่ือเป็นการเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นโดยมีกลุ่มดงัน้ี กลุ่มเคร่ืองแกง กลุ่มท าขนม และ
กลุ่มเล้ียงควาย ในแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะมีชาวบา้นหลายอายหุลายรุ่นท่ีเขา้มาจากกลุ่มท าอาชีพกนัอีกคร้ัง กลุ่มอาชีพเหล่าน้ียงั
เป็นเอกลกัษณ์และภูมิปัญญาของเกาะสุกรอีกดว้ย 
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 กลุ่มเคร่ืองแกง                                                                                          กลุ่มท าขนม 

3.ภูมปัิญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน 
 3.1 ภูมปัิญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน 
 งานจกัสาน การท าเส่ือปาหนัน 
   การสานเส่ือเตยปาหนนัแลว้ถือเป็นการสานแบบดั้งเดิมแต่ปัจจุบนัเกาะสุกรมีงานจกัสาน เตยปาหนนัในรูปแบบ
ต่างๆท่ีสร้างสรรคแ์ละตอบสนองการใชส้อย ของชาวบา้นเพ่ือใหง้านจกัสานมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน  เช่นหมวก กระเป๋า 
ตะกร้า และอ่ืนๆ  
 

 

 

 

          

  เส่ือปาหนัน 

               การท าผ้าบาตกิ  
 งานผา้บาติกถือเป็นหตัถกรรมชนิดหน่ึงท่ีชาวบา้นสร้างข้ึนเพ่ือความตอบสนองประโยชน์ต่างๆ ในการด ารงชีวิต 
คุณสมบติัพิเศษของงานผา้บาติก คือ ความงดงาม และประโยชน์การใชส้อยต่างๆ ไดจ้ากการสร้างข้ึนดว้ยฝีมือท่ีประณีต              
จนไดผ้ลิตภณัฑท่ี์สวยงามและยงัเป็นของท่ีระลึกส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีแวะผา่นมาเยีย่มเยอืนเกาะสุกรอีกดว้ย ลวดลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ คือ ลายแตงโม  
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 การต่อเรือ 

  การต่อเรือเป็นภูมิปัญญาอยา่งหน่ึงของคนในชุมชนเกาะสุกร การต่อเรือในสมยัก่อนไม่ตอ้งใชต้ะปู แต่ใช ้ลูกสกัท่ี
ท าดว้ยไมไ้ผต้ง เร่ิมจากการตั้งเฉียม(กระดูกงู) ใหต้รงแลว้ข้ึนไมก้ระดานแต่ละแผน่เช่ือมต่อกนัดว้ยลูก สกัแลว้ตรึงใหเ้ป็น 
รูปเรือ ไมก้ระดานดดัดว้ยกนัลนไฟ เม่ือข้ึนไมก้ระดานไดใ้หเ้ป็นรูปเรือไดแ้ลว้จึงไดใ้ส่กง เรือ แต่ปัจจุบนัใช ้ตะปู  ปัจจุบนั
การต่อเรือเร่ิมเลือนหายไป 
 
 
 
 
 
3.2 ภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านอาหาร 

 วฒันธรรมการกินของชาวบา้นในเกาะสุกร เป็นภาพสะทอ้นถึงวิถีชีวติการด าเนินชีวติทั้งยงัเป็นเคร่ืองบ่งถึงระดบั
จิตใจ สภาพทางเศรษฐกิจวิธีการจดัการ และภูมิธรรมของสังคม อาหารส่วนใหญ่ของชาวบา้นในเกาะสุกรจะเป็นอาหาร
ทะเล เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีติดกบัชายฝ่ังทะเล ชาวบา้นไดใ้ชว้ิถีชีวติทอ้งถ่ินมาใชใ้นการท าอาหารในรูปแบบทัว่ไป โดยใช้
อาหารทะเลมาผา่นกระบวนการต่างๆ เช่น ตม้  แกง ย  า ผดั น่ึง และทอด  
             นอกจากน้ียงัมีอาหารพ้ืนบา้นทอ้งถ่ินท่ีอาจหาดูไดย้ากในปัจจุบนัรสชาติโดยทัว่ไปไม่ค่อยผิดมากตามความแตกต่าง
กลบัแต่ละครอบครัวเกาะสุกรเป็นเกาะหน่ึงท่ีมีประเพณีและวฒันธรรมเก่ียวกบัการกินและการประกอบอาหารท่ีน่าสนใจ
และเก่าแก่มาชา้นาน มีการประกอบอาหารบางอยา่งท่ีค่อนขา้งพิถีพิถนัและบางอยา่งก็เป็นแบบง่ายๆรวดเร็วเพ่ือให้ทนัต่อ
การด าเนินชีวติในแต่ละวนั 
3.2.1 กลุ่มการท าขนม เช่น 

  ขนมตาหยาบ  ขนมแนหร า ขนมคล้องใจ  
3.2.2 กลุ่มกาท าเคร่ืองแกง 
 กลุ่มการท าเคร่ืองแกงถือเป็นกลุ่มอาชีพเลก็ๆของเกาะ

สุกร แต่มีความโดดเด่นทางรสชาติและกระบวนการท าท่ียงัคงดัง่เดิมโดยใชก้ารต าดว้ยมือของชาวบา้น 
2. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในชุมชนของเกาะสุกร จังหวัดตรัง พบว่า เกาะ

สุกรมศีกัยภาพทางการจดัการใน 4 ดา้น  โดยมีผลการวจิยัดงัน้ี  
1. ศกัยภาพทางดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว  มีความดึงดูดใจต่อนกัท่องเท่ียวสูง ไดแ้ก่ ความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การนั่งเรือชมสันหลงั
มงักร กิจกรรมท าผา้บาติก  จกัสานเตยปาหนนั  กลุ่มท าเคร่ืองแกง  ท าขนม ชมวิถีชีวิตประมงพ้ืนบา้น  การท านา  การปลูก
แตงโม ประเพณีการปล่อยควายทะเล   

 2. ศกัยภาพทางดา้นการบริการ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชาวยโุรปเดินทางมาพกัท่ีเกาะสุกรเป็นระยะเวลายาว
พร้อมทั้งร่วมท ากิจกรรมจิตอาสากบัชุนชน นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเร่ิมนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ 
โดยเนน้การท ากิจกรรมเรียนรู้กบัชุมชน โดยเฉล่ียใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 2 วนั 1 คืน เกาะสุกรมีกลุ่มรถสามลอ้บริการจดั
น าเท่ียวรอบเกาะ แบบ (one day trip)  วนัละ 300 บาท และมีความพร้อมดา้นท่ีพกัท่ีหลากหลายทั้งแบบรีสอร์ท และมีความ
โดดเด่นดา้นการใหบ้ริการโฮมสเตย ์ 

3. ศกัยภาพทางดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียว  ปัจจุบนัเม่ือมีนกัท่องเท่ียวเร่ิมสนใจเดินทางเขา้มาจึงไดมี้การ
ให้บริการท่ีพกัในรูปแบบรีสอร์ท   โฮมสเตย ์ นอกจากน้ีชุมชนไดมี้การร่วมกนัหารือและมีความสนใจการบริหารจดัการ
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การท่องเท่ียวโดยชุมชน มีการเขา้รับอบรมโครงการต่าง ๆ ของจงัหวดั เช่นโครงการอบรมเจา้บา้นท่ีดี  ศึกษาดูงานจาก
ชุมชนท่ีมีบริบทใกลเ้คียง   

4. ศกัยภาพทางดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การด าเนินงานชุมชนเกาะสุกรยงัไม่มีรูปแบบกลุ่มการท่องเท่ียวท่ี
ชดัเจน ชุมชนเกาะสุกรเป็นผูใ้หบ้ริการกบันกัท่องเท่ียวมุ่งเนน้ดา้นวถีิชีวติชุมชนและวฒันธรรมของชุมชน มีการสร้างการมี
ส่วนร่วมทางออ้มในดา้นการรองรับการท่องเท่ียวในชุมชนในดา้นการคงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชุมชน และการมีส่วนร่วม ทางออ้มของชาวบา้นในชุมชนเกาะสุกรท่ีมีการประกอบอาชีพอ่ืน         

 

สรุปผลการวจัิย 

 
  
ข้อเสนอแนะจากการวจิยัในคร้ังนี ้
 1. ศกัยภาพท่ีโดดเด่นทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบของเกาะสุกร แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความเปราะบางต่อการไดรั้บผลกระทบจากการท่องเท่ียว ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมี
การวางแผนป้องกนัหรือลดผลกระทบจากการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน อาทิ การจดัท าโครงการอนุรักษ์พนัธ์ุปลาโดยเปิด
โอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

2. กลุ่มการท่องเท่ียวบนเกาะสุกรควรร่วมกนัก าหนดแนวทางในการรับนกัท่องเท่ียวแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (one stop service) โดยมีการก าหนดราคากลางของกิจกรรมการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ  ในเครือข่าย เช่น ราคาค่าท่ีพกัโฮมสเตย ์
ราคากิจกรรมการท่องเท่ียวแบบเพคเกจ ราคาบริการอ่ืน ๆ เป็นตน้   
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. ภาครัฐควรมีส่วนในการรับผิดชอบ สนบัสนุน ควบคุม ดูแลและบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ใหข้อ้มูลข่าวสารในดา้นนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั ตลอดจนพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน จดัอบรม
ใหค้วามรู้ดา้นภาษา การบริการการท่องเท่ียว และการศึกษาดูงานชุมชนตน้แบบดา้นการจดัการท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 2. ภาครัฐควรด าเนินงานดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวตามแผนพฒันาจงัหวดัใหท้ัว่ถึง 
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 3. ผูน้ าชุมชนควรกระตุน้ให้ประชาชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัท่องเท่ียว และเปิดโอกาสให้องคก์รอิสระดา้น
การท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาเป็นพ่ีเล้ียงในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 4. ภาครัฐ ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวเอกชน ผูน้ าชุมชน และประชาชนท้องถ่ิน ควรร่วมกนัอนุรักษ์ รักษาแหล่ง
ท่องเท่ียวทางทางทะเล ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
และสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 
 5. ผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียว ควรจดัท าแผนกลยุทธ์ดา้นการท่องเท่ียวร่วมกนั เพ่ือหาแนวทางการ
ปฏิบติัดา้นการท่องเท่ียวทางทะเลอยา่งย ัง่ยืน และเป็นท่ียอมรับของชุมชน เพ่ือเสนอให้กบัหน่วยงานภาครัฐระดบัจงัหวดั 
ภูมิภาค 
 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 จากประสบการณ์ในการวจิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวบนเกาะสุกร จังหวดัตรัง หรือ ศึกษาการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนชายฝ่ังทะเลอนัดามนั หรือ ศึกษาการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชยั งบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี 2560 เป็นงานวิจยัท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้นวิถีชีวิตชุมชนของเกาะสุกรจงัหวดั
ตรังเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจดัการท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเป็นอยา่งมาก อนั
จะส่งผล ให้พ้ืนท่ีเกาะสุกรกลายเป็นชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์อตัตาลกัษณ์ท่ีโดดเด่นน่าสนใจและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่ีไดใ้ห้การ
สนบัสนุนรวมถึงประชาชนเจา้หนา้ท่ีของรัฐและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆประโยชน์อนัใดท่ี
เกิดจากงานวจิยัน้ียอ่มเป็นผลมาจากความกรุณาของทุกท่านผูว้จิยัจึงไดข้อขอบคุณ มา ณ ในโอกาสน้ี  
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บทคัดย่อ 
 

 คุณธรรมจริยธรรมของแพทยเ์ป็นส่ิงท่ีสังคมให้ความส าคญั ดังนั้นวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดจ้ดัโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักคึกษาแพทย ์ชั้นปีท่ี 1 ณ วดัป่าบุญลอ้ม 
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีพระวปัิสนาจารยใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการฝึกปฏิบติัธรรม การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินหา
ความสัมพนัธ์ของระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปฎิบติัธรรม ความถ่ีในการประยกุตใ์ช ้และทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรม
การด าเนินชีวติดา้นคุณธรรมจริยธรรมตามแนวมรรค 8 ของนกัศึกษาแพทยจ์ านวน 118 คน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล 
และน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา และหาความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson's correlation ผลการศึกษาพบวา่ นักศึกษามี
ระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.15 ± 0.21) ความถ่ีในการประยกุตใ์ช้
โดยเฉล่ียเดือนละ 1-2 คร้ัง และมีทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวติตามแนวมรรค 8 อยูใ่นเกณฑดี์ ( = 3.65 ± 0.24) 
เม่ือน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ระดับความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบัติธรรม และการน าไปประยุกต์ใช้มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษา อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05)  กล่าวคือหากนกัศึกษาแพทยมี์ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมเพ่ิมข้ึน จะท าใหมี้การประยกุตใ์ช้
เพ่ิมข้ึนดว้ย ซ่ึงหลกัการตามแนวมรรค 8 นั้น เป็นการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม อนัจะเป็นรากฐานไปสู่การเป็นแพทยท่ี์
ดีในอนาคต  
 
ค าส าคญั : คุณธรรมจริยธรรม, มรรค 8, ความรู้, ประยกุตใ์ช,้ นกัศึกษาแพทย ์
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ABSTRACT 
 

 The moral of doctor is generalized important topic of the social so that the College of Medicine and Public 
health, Ubonratchathani University performed dharma camp to cultivate moral personality for the first year medical. 
During the dharma camp at Pa-Boonlom temple, Ubon Ratchathani Provice. The students have got knowledge of 
Buddhism principle and practiced about morality, concentration and wisdom in the noble eightfold path. The objective of 
this research aimed to study the effect of the participation in dharma camp from 118 medical students in the aspect of 
knowledge, attitude and application of dharma practice and morality in daily life using a questionnaires. Data was 
analyzed by descriptive statistic and Pearson's correlation. The results found that the dharma practice knowledge of 
medical student was in medium level ( = 3.15 ± 0.21) and their application was in low level that means they apply 
dharma practice only 1-2 times monthly. In the aspect moral lifestyle of the student in the noble eightfold path was in a 
good level ( = 3.65 ± 0.24). Moreover, the knowledge of dharma practice and the application of dharma are positive 
related with the moral lifestyle of the student in the noble eightfold path significantly (p<0.05). That is when the student 
has more knowledge and understanding in dharma practice, the application will be increase which also increase in the 
moral lifestyle to improve themselves in moral. This is the basic principle that will lead them to be good doctor in the 
future 
 
Keyword : moral lifestyle, the noble eightfold path, knowledge, application, medical student 
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บทน า 
การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงอนัดบัแรก ตาม

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (1) ในสมยัก่อนปัญหาทางดา้นจริยธรรมมีนอ้ยมากโดยเฉพาะอาชีพ
แพทย ์ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยกยอ่งสูงในสงัคม แตใ่นปัจจุบนัการบริการต่างๆทางการแพทยก์ลายเป็นธุรกิจอยา่งหน่ึงใน
สงัคม บางคร้ังมุ่งหาประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวมโดยไม่ไดค้  านึงถึงฐานะและจิตใจของผูป่้วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้ ท าใหค้วามศรัทธาตา่งๆท่ีมีต่อวชิาชีพแพทยเ์ร่ิมลดลง (6) คุณธรรมจริยธรรมของแพทยเ์ป็นส่ิงท่ีสงัคมให้
ความส าคญัและมีการอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับในประเทศไทยแพทยสภาเป็น
องคก์รวชิาชีพ ท่ีมีหนา้ท่ีคอยก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของแพทย ์ ไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 
และในส่วนของระบบการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ในมหาวทิยาลยันั้นก็ถูกก ากบัดว้ยมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาแพทยศาสตร์ ซ่ึงไดร้ะบุวา่ คุณธรรมจริยธรรมเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต และจากศึกษาของ
กหุลาบ รัตนสจัธรรม (5) รมร แยม้ประทุม และคณะ (7) ยงัพบวา่ประเด็นดา้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นความตอ้งการมาก
ท่ีสุดของผูใ้ชบ้ณัฑิต และมีขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวา่ความมีมนุษยธรรม เมตตาธรรม และการดูแลผูป่้วยอยา่งเป็นองค์
รวม ควรปลูกฝังการเป็นแพทยท่ี์ดีในอนาคตตั้งแต่การเรียนขั้นพ้ืนฐาน  

 เน่ืองด้วยประเทศไทยเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติซ่ึงมีหลักค าสอนเป็นแนวปฏิ บัติให้
พุทธศาสนิกชนทุกคน ไม่คิดชัว่ พูดชัว่ และท าชัว่ โดยหลกัการปฏิบติัธรรมในรูปแบบของไตรสิกขา (ศีล-สมาธิ-ปัญญา) 
ซ่ึงก็คือการปฏิบติัตามมรรค 8 (9)  อนัประกอบดว้ย หมวดศีล ไดแ้ก่ สัมมาวาจา- การเจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ-การงาน
ชอบ สัมมาอาชีวะ-การเล้ียงชีวิตชอบ หมวดสมาธิ ไดแ้ก่ สมัมาวายามะ- ความพยายามชอบ สัมมาสติ-ความระลึกชอบ และ 
สมัมาสมาธิ- ความตั้งมัน่ชอบ  หมวดปัญญา ไดแ้ก่ สัมมาทิฐิ-ความเห็นชอบ สัมมาสงักปัปะ-ความด าริชอบ การน า มรรค 8 
มาเป็นหลกัธรรมในการด าเนินชีวิต ถือเป็นวิถีด าเนินชีวิตท่ีประเสริฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งชีวิตท่ีดีงามในมนุษยทุ์กคน 
ทุกสาขาวชิาชีพ  

จากการศึกษาของอภิญญา มานะโรจน์ (4) รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และรศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ                 
(8) พบวา่กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม โดยปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาซ่ึงไดผ้ลสูงสุด ดงันั้นวทิยาลยัแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดจ้ดัโครงการเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกบัรายวิชาการพฒันา
ความเป็นนกัวชิาชีพเวชกรรม ส าหรับนกัคึกษาแพทย ์ชั้นปีท่ี 1 ข้ึน ณ วดัป่าบุญลอ้ม จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมีกิจกรรมการ
ให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา และฝึกปฏิบติัธรรม อนัประกอบดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนวทาง
แห่งมรรค 8 โดยมีพระวิปัสนาจารยเ์ป็นพระวิทยากร เพ่ือเป็นขอ้มูลในการการสร้างบณัฑิตแพทยมี์คุณธรรมจริยธรรม
ต่อไป งานวิจยัน้ีศึกษาผลของการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแพทยท่ี์ผ่านการเขา้ร่วมโครงการ                 
โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

1. เพื่อประเมินความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรม และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองดา้น
คุณธรรม 

2. เพ่ือประเมินทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวติของนกัศึกษาแพทย ์ตามแนวมรรค 8 
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปฎิบติัธรรมและความถ่ีในการประยกุตค์วามรู้ใน

หลกัปฎิบติัธรรม กบัทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวติดา้นคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวมรรค 8  ของนกัศึกษา
แพทยม์หาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวจิยัน้ีประเมินความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรม และทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวติของ
นกัศึกษาแพทย ์ตามแนวมรรค 8 ซ่ึงแสดงถึงผลของการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาแพทยท่ี์ผ่านการ
เขา้ร่วมโครงการ โดยมีเคร่ืองมือเป็นแบบประเมินตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรม 4 ตอน ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
นักศึกษา ไดแ้ก่ เพศ รหัสแรกเขา้ และ ผูแ้นะน าหรือกระตุน้เตือนให้นักศึกษาแพทยศึ์กษาปฏิบติัธรรม หรือท ากิจกรรม
เก่ียวกบัการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  ตอนท่ี 2 ประเมินความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฎิบัติธรรมของ
นกัศึกษาแพทย ์ตอนท่ี 3 ประเมินในแง่ทศันคติการด าเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ตามแนวคิดจากการศึกษา การด าเนินชีวิต
ตามแนววิถีพุทธของวยัรุ่น ของพ.ต.อ. ส าราญ เพียนอก (2550) และ ตอนท่ี 4 ประเมินความถ่ีการน าการปฎิบติัธรรมไป
ประยุกตใ์ชใ้นช่วง 1 เดือนน้ี โดยตอนท่ี 2-4 จะให้นักศึกษาแพทยแ์สดงความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบันักศึกษาได ้5 ระดบั 
น้อยท่ีสุด = 1 คะแนน, น้อย = 2  คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, และมากท่ีสุด = 5  คะแนน มีการ
ทดสอบเคร่ืองมือโดยการน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารสุขท่ีไม่ใช่นักศึกษากลุ่ม  
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2  เท่ากบั 0.85 ตอนท่ี 3  เท่ากบั 0.95 และตอนท่ี 4  เท่ากบั 0.88  ตามล าดบั บนัทึกและวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation 
coefficient) โดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  SPSS 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
นกัศึกษาแพทยม์หาวิทยาลยัอุบลราชธานีจ านวน 156 คน ไดรั้บการปลูกฝังดา้นคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้

เก่ียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา อริยสัจ 4 สติปัฎฐาน 4 ไตรสรณคม อนัประกอบดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา ตาม
แนวทางแห่งมรรค8 ในระหวา่งท่ีนกัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 โดยเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรม ณ วดัป่า
บุญลอ้ม จงัหวดัอุบลราชธานี มีนกัศึกษาแพทยต์อบแบบประเมินตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.64  มีเพศชาย  43 คน และเพศหญิง 75 คน เป็นนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 รหัส 56 จ านวน 16 คน นกัศึกษาแพทยช์ั้นปี
ท่ี 4 รหัส 57 จ านวน 29 คน นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3 รหัส 58 จ านวน 40 คน และนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 2 รหสั 59 จ านวน 
33 คน จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ นักศึกษาแพทยมี์ระดบัความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมโดยเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3.15 ±0.21 คะแนน โดยมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบัติธรรมในเร่ืองการให้ทานมากท่ีสุด 3.53 
±1.05 คะแนน รองลงมาไดแ้ก่ การรักษาศีล 3.25±1.05 คะแนน และต ่าสุด คือ การฟังธรรมและสนทนาธรรม ค่าเฉล่ีย 2.92 
±1.10 คะแนน ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  แสดงระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมของนกัศึกษาแพทย ์

ผลการวิเคราะห์ความถ่ีในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในหลกัปฎิบติัธรรมในระยะ 1 เดือนน้ี พบวา่ มีความถ่ีโดยเฉล่ีย
อยูใ่นเกณฑต์ ่า 2.04 ± 0.78  คะแนน ดงัแสดงในภาพท่ี 2  

 

ภาพที่ 2 แสดงกิจกรรมหรือหลกัการปฏิบัติธรรมท่ีนักศึกษาแพทยน์ าไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาตนเองด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในระยะ 1 เดือนน้ี 

กล่าวคือนกัศึกษาน าหลกัการปฏิบติัธรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมเพียง  1-2 คร้ังในระยะ     
1 เดือนน้ี และ ความถ่ีในน าไปใช ้สูงสุดคือ การรักษาศีล 2.58 ±1.33  คะแนน รองลงมาคือ สวดมนตก่์อนนอน หรือในเวลา
อ่ืนๆ 2.44 ±1.47คะแนน ท าบุญ ตักบาตร ให้ทานหรือเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม 2.25 ±1.09  คะแนน                      
ส่วนกิจกรรมท่ีน าไปปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ การเดินจงกรม 1.38 ±0.72  คะแนน  

ทั้งน้ีพบวา่นกัศึกษาแพทยมี์ทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวติตามแนวมรรค 8 โดยเฉล่ียจดัอยูใ่นเกณฑดี์ 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.65 ±0.24   คะแนน ในด้านสัมมาทิฐฐิ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3.95 ±0.24   คะแนน รองลงมาคือ 
สมัมากมัมนัตะ คะแนนเฉล่ีย 3.90 ±0.35 คะแนน สัมมาอาชีวะ คะแนนเฉล่ีย  3.88 ±0.34 คะแนน โดยในดา้นสมัมาสมาธิ          
มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดคือ 3.28 ±0.42  คะแนน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนว มรรค 8 ของ
  นกัศึกษา  (n=118) 

พฤติกรรมการด าเนินชีวติตามแนวมรรค 8 ของนกัศึกษา   ค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สมัมาทิฐฐิ-ความเขา้ใจถูกตอ้ง  3.95±0.24 
สมัมาสงักปัปะ-ความใฝ่ใจถูกตอ้ง 3.55±0.33 
สมัมาวาจา-การพดูจาถูกตอ้ง 3.59±0.18 
สมัมากมัมนัตะ-การกระท าถูกตอ้ง 3.90±0.35 
สมัมาอาชีวะ-การด ารงชีพถูกตอ้ง 3.88±0.34 
สมัมาวายามะ- ความพากเพียรถูกตอ้ง 3.63±0.31 
สมัมาสติ-การระลึกประจ าใจถูกตอ้ง 3.44±0.11 
สมัมาสมาธิ-การตั้งใจมัน่ถูกตอ้ง 3.28±0.42 
ค่าเฉล่ียในภาพรวม 3.65±0.24 

เม่ือน าไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ความเข้าใจในหลกัการปฏิบัติธรรม กับทัศนคติเก่ียวกับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.01) โดยมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนว มรรค 8 ทั้ ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับสัมมาทิฐฐิ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p< 
0.01) และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสมัมาสงักปัปะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p< 0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ตารางความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรม กบัทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนิน
  ชีวติตามแนวมรรค 8 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
ปฏิบติัธรรมกบั 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ rs p-value 

ทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวติตามแนว มรรค 
8 โดยรวม 

0.502 <0.001** 

ดา้นสมัมาทิฐฐิ 0.248 0.007** 
ดา้นสมัมาสงักปัปะ 0.232 0.012* 
ดา้นสมัมาวาจา 0.248 0.007** 
ดา้นสมัมากมัมนัตะ 0.091 0.329 
ดา้นสมัมาอาชีวะ 0.435 <0.001** 
ดา้นสมัมาวายามะ 0.444 <0.001** 
ดา้นสมัมาสติ 0.468 <0.001** 
ดา้นสมัมาสมาธิ 0.626 <0.001** 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

นอกจากนั้นยงัพบวา่ความถ่ีในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในหลกัปฎิบติัธรรมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ทศันคติ
เก่ียวกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ในด้าน สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p< 0.05)  และระดับความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบัติธรรมมีความสัมพนัธ์
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ทางบวกกบัการน าไปประยกุใชใ้นการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและจริยธรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p< 0.001)  
ตารางที ่3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในหลกัปฎิบติัธรรมกบั ทศ้นคติเก่ียวกบัพฤติกรรม
 การด าเนินชีวติตามแนวมรรค 8  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการประยกุตใ์ชค้วามรู้
ในหลกัปฎิบติัธรรมกบั 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ rs p-value 

ทศ้นคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวติตามแนวมรรค 
8 ของนกัศึกษา ในภาพรวม 0.295 <0.001** 
สมัมาทิฐฐิ  0.081 0.385 
สมัมาสงักปัปะ 0.193 0.037* 
สมัมาวาจา 0.247 0.007** 
สมัมากมัมนัตะ 0.130 0.164 
สมัมาอาชีวะ 0.179 0.053 
สมัมาวายามะ 0.300 0.001** 
สมัมาสติ 0.197 0.034* 
สมัมาสมาธิ 0.387 <0.001** 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

ในการจดัโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนกัศึกษาแพทยแ์ละบุคลากรมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ณ วดั
ป่าบุญลอ้ม โดยมีพระวปัิสนาจารยจ์ากวดัป่าบุญลอ้มเป็นพระวทิยากรนั้น ถือเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม โดยปฏิบติั
กิจกรรมทางศาสนาซ่ึงไดผ้ลสูงสุดตามการศึกษาของ รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และรศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ   
(6)   สามารถท าให้นกัศึกษาแพทยมี์ทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ซ่ึงเป็นตวัท่ีสะทอ้นถึงผล
ของการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่นเกณฑ์ดี แมมี้ระดบัความรู้และความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมโดย
เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีเพียงการให้ทานท่ีนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก และนกัศึกษาน าหลกัการปฏิบติั
ธรรมไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมเพียง  1-2 คร้ังในระยะ 1 เดือน จากระดับความรู้ ความเขา้ใจใน
หลกัการปฏิบติัธรรม และการน าไปประยกุใชใ้นการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและจริยธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั 
ทศันคติต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษา ซ่ึงสะทอ้นถึงผลของการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรม
จริยธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างบัณฑิตแพทยท่ี์มีคุณธรรม
จริยธรรม การให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาศีล การเจริญสติ ฝึกสมาธิ และการฟังธรรมและสนทนาธรรมให้แก่
นกัศึกษาแพทยเ์พ่ิมข้ึน ร่วมกบัสนบัสนุนใหน้กัศึกษาแพทยมี์การประยกุตค์วามรู้ในหลกัปฎิบติัธรรมมากข้ึนจะส่งผลดีต่อ 
ทศันคติต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษาซ่ึงสะทอ้นถึงผลของการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้นกัศึกษาแพทยเ์ป็นมนุษยท่ี์พฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน ในการเป็นรากฐาน
ของการเป็นแพทยท่ี์ดีในอนาคต ทั้งน้ี ไม่เพียงเฉพาะวิชาชีพแพทยเ์ท่านั้นท่ีจะสามารถน าหลกั มรรค 8 มาเป็นหลกัยึดใชใ้น
การด าเนินชีวิต แต่ทุกสาขาวิชาชีพก็สามารถน ามาใชไ้ดด้ว้ยเช่นกนั เพราะ การเดินทางตามหลกั มรรค 8 ถือเป็นวิถีด าเนิน
ชีวติท่ีประเสริฐ ท าใหเ้กิดการบรรลุเป้าหมายแห่งชีวติท่ีดีงามในมนุษยทุ์กคน  
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สรุปผลการวจัิย 
นักศึกษาแพทยผ์ูท่ี้ได้ผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม ณ วดัป่าบุญลอ้ม จงัหวดั

อุบลราชธานี เพ่ือปลูกฝังดา้นคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เก่ียวกบั อริยสัจ 4 
สติปัฎฐาน 4 ไตรสรณคม อนัประกอบดว้ย ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนวทางแห่งมรรค 8 ในระหวา่งท่ีนกัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 
1 ตอบแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 ของนักศึกษาแพทยผ์ูเ้ขา้ร่วม
โครงการทั้งหมด ผลการศึกษา พบวา่ นกัศึกษามี ระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัธรรมโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลางค่าเฉล่ีย 3.15 ± 0.21 คะแนน โดยมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการให้ทาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.53 ±1.05 คะแนน 
รองลงมาไดแ้ก่ การรักษาศีล 3.25 ± 1.05 คะแนน และต ่าสุดคือการฟังธรรมและสนทนาธรรม ค่าเฉล่ีย 2.92 ± 1.10 คะแนน 
มีทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวมรรค 8 โดยเฉล่ีย 3.65 ±0.24  คะแนน ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุดในดา้นสัมมาทิฐฐิ 3.95± 0.24 คะแนน รองลงมาคือ สัมมากมัมนัตะ คะแนนเฉล่ีย 3.90± 0.35 คะแนน 
สมัมาอาชีวะ คะแนนเฉล่ีย  3.88± 0.34 คะแนน และในดา้นสัมมาสมาธิ มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดคือ 3.28 ± 0.42 คะแนน และ
นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมโดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ต ่า 2.04 ± 0.78 คะแนน กล่าวคือ 
นักศึกษาน าหลกัการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมเพียง  1 -2 คร้ังในระยะ 1 เดือน และ 
ความถ่ีในการน าไปใชสู้งสุดคือ การรักษาศีล 2.58 ± 1.33 คะแนน รองลงมาคือ สวดมนตก่์อนนอน หรือในเวลาอ่ืนๆ 2.44 ± 
1.47 คะแนน ท าบุญ ตกับาตร ให้ทานหรือเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม 2.24 ± 1.47 คะแนน  ในดา้นการเดิน
จงกรม เป็นกิจกรรมท่ีความถ่ีในการปฎิบติันอ้ยท่ีสุด 1.38 ± 0.72 คะแนน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ทกัษะทางสังคมกบัพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ในต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

Correlations between Social Support from Family, Social Skill and Preventive Behavior on drug 
among the youth in Maifad Subdidtrict, Sikao District, Trang Province 

 
วรรณกร  พลพิชยั1* และ จนัทรา  อุย้เอง้2 

Wannakorn  Ponpichai1*  and  Jantra Uieng2 
 

บทคัดย่อ  
 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับ
พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกบัพฤติกรรมการ
ป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือวยัรุ่นท่ีมีอายรุะหวา่ง 13 -18 ปี ในต าบลไมฝ้าด อ าเภอ
สิเกา จงัหวดัตรัง จ านวน 790 และสุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 266 คน คดัเลือกตวัอยา่งดว้ย
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ี
ใชคื้อค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สนั ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ี .05 ผลการศึกษาพบดงัน้ี 1) การสนบัสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวโดยรวม (r =.794**) มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นใน
ระดับสูง เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าการสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญา (r =.894**) และการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร (r =.891**) มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ส่วนการสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (r =.922**) มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง
มาก 2) ทกัษะทางสังคมโดยรวม (r =.832**) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นใน
ระดบัสูง เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ทกัษะดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร (r =.705**)  ทกัษะด้านการจดัการกบัปัญหา                  
(r =.735**)  ทักษะด้านความสามารถในการส่ือสาร (r =.735**) ทักษะด้านการสอนตนเองหรือตระหนักต่อตนเอง                
(r =.754**) และทกัษะดา้นการรับการสนับสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสังคม (r =.828**) มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ส่วน
ทกัษะดา้นการแกปั้ญหา (r =.670**) มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั : การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว, ทกัษะทางสงัคม, พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด 
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ABSTRACT  
 
 The objectives of this study were as followings: 1)  to study correlation between social support from family 
with preventive behavior on drug in the youth, 2) to study correlation between social skill with  preventive behavior on 
drug in the youth. The study population were 790 youth who between 13 and 18 years  old  in Maifad Subdidtrict, Sikao 
District, Trang Province. Samples were sampled using the Yamane formula, the sample size was 266 samples. Research 
instrument was questionnaire.  The data were analyzed by using statistical methods; the statistics used were Pearson's 
product moment correlation coefficient and statistically significant at .05.  The results had concluded as followings: 
firstly, the total social support from family (r=.794**) were correlated to preventive behavior on drug among the youth at 
the high level, when analyzing each dimension found that dimension of thinking and intelligence ( r =.894**)  and 
resource dimension (r =.891**) were correlated at the high level, while emotional dimension (r =.922**) were correlated 
at the very high level. 2)  The total social skill ( r =.832**)  were correlated to preventive behavior on drug among the 
youth at the high level, when analyzing each dimension found that dimension skill of information perception (r =.705**), 
skill of problem management   (r  =.735**), skill of communication (r =.735**),  skill of self awareness (r =.754**) and 
skill of support from social groups  ( r =.828**)  were correlated at the high level, while the skill of problem-solving ( r 
=.670**) were correlated at the average level.  
 

Keywords : Social support from family, Social skill,  Preventive Behavior on drug 
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บทน า 
ยาเสพติดไดส้ร้างปัญหาใหญ่และเป็นภยัคุกคามกบัประชากรโดยเฉพาะประชากรท่ีเป็นเยาวชนและท าให้เกิดผล

เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมัน่คงของทุกประเทศในโลก ประเทศไทยก็ประสบปัญหายาเสพติดเช่นกัน                  
โดยพบวา่มีการแพร่ระบาดและเป็นปัญหาต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนของไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั แมรั้ฐบาลจะ
พยายามปราบปรามและป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจงัแค่ไหนหรือมีบทลงโทษรุนแรงต่อผูค้า้หรือผูจ้  าหน่าย
อยา่งไร แต่ปัญหายาเสพติดก็ยงัคงพบไดท้ัว่ไปในประเทศไทย ทั้งในเมืองและชนบทยงัคงสร้างปัญหาให้กบัเยาวชนไทย
ตลอดเวลา นอกจากน้ียาเสพติดยงัไดส้ร้างปัญหาความรุนแรงและความแตกแยกในระดบัครอบครัวเยาวชนจ านวนมากซ่ึง
เป็นก าลงัส าคญัของชาติตอ้งตกเป็นทาสของยาเสพติดและน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนและก่อการกระท าความผิดต่อ
ผูอ่ื้นส่งผลกระทบต่อตนเองสงัคมสุขภาพอนามยัและผลกระทบดา้นความมัน่คงของประเทศในท่ีสุด 

ยาเสพติดท่ีเป็นปัญหาแพร่ระบาดหลกั คือ ยาบา้ รองลงมาคือกญัชา พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน และท่ีตอ้งเฝ้า
ระวงัอยา่งใกลชิ้ด คือ คีตามีน ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากในอดีต นอกจากน้ียงัพบการใชย้าควบคุม/ยาอนัตรายในทางท่ีผิดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยประชากรท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ทั้งในมิติของการเสพและกระท าความผิดท่ีมีอายไุม่เกิน     
24 ปี มีสัดส่วนสูง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ยงัอยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 70 ของผูเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งมีอาชีพรับจ้าง 
แรงงาน และเกษตรกร จากสถานการณ์ดงักล่าวน้ีถือวา่เป็นสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งน่าเป็นห่วงส าหรับสังคมไทย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชนหรือวยัรุ่น ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงมากท่ีสุด  

จากสถิติดา้นยาเสพติดพบวา่เด็กและเยาวชนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเร่ิมมีอายนุอ้ยลง โดยวยัรุ่นในต าบลไม้
ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง ในปัจจุบันมีจ านวน 790 อาศัยอยู่ในชุมชน มีทั้ งท่ีอยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา ซ่ึงเป็นวยัท่ีเส่ียงต่อการยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด จากการศึกษาขอ้มูลในพ้ืนท่ีและงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัวยัรุ่นในพ้ืนท่ีน้ี
พบวา่มีวยัรุ่นท่ีอยูน่อกระบบการศึกษาเป็นจ านวนมาก และเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีอาจจะขาดความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัตนเองจาก
ยาเสพติด ฉะนั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจว่าวยัรุ่นในพ้ืนท่ีดงักล่าวน้ีมีพฤติกรรมในการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดย่างไร            
มีความเส่ียงมากนอ้ยแค่ไหน เพ่ือท่ีจะไดห้าแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม ชุมชน และตวัวยัรุ่นเอง  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยา
เสพติดของวยัรุ่นในต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  

2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือวยัรุ่น ในต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปและแบบสอบถาม 
โดยท าการศึกษากบัวยัรุ่นท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยมีวธีิการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือวยัรุ่นท่ีอาศัยอยู่ในต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวดัตรังท่ีมีอายุตั้ งแต่            

13 –18 ปี จ านวน 790 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ท่ีมา: ระบบสถิติทางการทะเบียน) 
 2) การคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
ประชากรวยัรุ่น โดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ซ่ึงมีวธีิการค านวณ ดงัน้ี  
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สูตรค านวณ  
n =    N 

     1+ Ne2  
e         =   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

   N    =   ขนาดของประชากร 
   n  =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

แทนค่า n   =  790 
            1+ 790(.05)2 
    n =      266 คน 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

1) ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีขอ้ค าถามเก่ียวกับ เพศอายุ
สถานภาพทางการศึกษาสถานภาพ (การสมรสหรือการมีครอบครัว) จ านวนพ่ีนอ้งล าดบัการเกิด สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา ระดบัการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว หมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่

2) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดยขอ้ค าถามสร้างข้ึนจากแนวคิดการ
สนบัสนุนทางสงัคมจากนกัวชิาการหลายๆ แนวคิด โดยมุ่งเนน้ถามในเร่ืองการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว โดยสรุป
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ออกเป็น 3 ด้าน คือ การสนับสนุนด้านความคิด สติปัญญา การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ และการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร   ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

3) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมขอ้ค าถามสร้างข้ึนจากแนวคิดทกัษะทางสงัคมของ 
Schinke and Gilchrist (1984, quoted in Bloom 1996) ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับทักษะทางสังคม 6 ด้าน ดังน้ีคือ 
ทกัษะดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะดา้นการแกปั้ญหาทกัษะ ดา้นการจดัการกบัปัญหาทกัษะ ดา้นความสามารถในการ
ส่ือสารทกัษะ ดา้นการสอนหรือตระหนกัต่อตนเองทกัษะ ดา้นการรับการสนบัสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสังคม โดยลกัษณะ
ขอ้ค าถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
 4) ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด ขอ้ค าถามสร้างข้ึนจากค านิยามของ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดหลายๆ แนวคิด รวมทั้ งงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยลักษณะข้อค าถามเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
 ใช้เกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า มีให้เลือก 5 ระดับ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบโดยเร่ิมจากระดบัมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด ขอ้ความท่ีใชมี้ลกัษณะในเชิงบวก โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละ
ระดบัดงัน้ี 

          ระดบัความคิดเห็น      ค่าคะแนน 
 จริงมากท่ีสุด  5 
 จริงมาก   4 
 จริงปานกลาง  3 
 จริงนอ้ย   2 
 ไม่จริงเลย  1 
ซ่ึงสามารถแปลความหมายระดบัคะแนนไดด้งัน้ี  
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ช่วงระดบัคะแนน 
1.00-1.49    หมายถึง มีลกัษณะนั้น ๆ ในระดบัต ่ามาก 
1.50-2.49    หมายถึง มีลกัษณะนั้น ๆ ในระดบัต ่า 
2.50-3.49   หมายถึง มีลกัษณะนั้น ๆ ในระดบัปานกลาง 
3.50-4.49    หมายถึง มีลกัษณะนั้น ๆ ในระดบัสูง 
4.50-5.00   หมายถึง มีลกัษณะนั้น ๆ ในระดบัสูงมาก 

 นอกจากนั้น ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์อยู่ระหวา่ง 
0.00 -1.00 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้กณฑก์ารจดัระดบัความสมัพนัธ์ของ Hinkle (1998) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการจดัดงัน้ี 
 ค่า r    ระดบัของความสมัพนัธ์ 
 .90-1.00    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
 .70-.90    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 
 .50-.70    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
 .30-.50    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
 .00-.30    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้จิยัมีวธีิการและขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี  
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าแนวคิดทฤษฎี ดงักล่าว

มาเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม โดยในการสร้างขอ้ค าถามนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎีดงักล่าวมาปรับให้เขา้กบั
บริบทของงานวจิยัช้ินน้ี 

2) การหาความเท่ียงตรง ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน              
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาและน ามาแกไ้ขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 
  3) ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บัวยัรุ่นท่ีเป็น
กลุ่มประชากร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ  ครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการวเิคราะห์ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
  - แบบสอบถามเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัวมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .949 และ
เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นไดค้่าความเช่ือมัน่ ดา้นการสนบัสนุนดา้นความคิด สติปัญญาเท่ากบั .891 ดา้นการสนบัสนุนดา้น
อารมณ์เท่ากบั .908 และดา้นการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรเท่ากบั .879     

- แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะทางสังคมค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .963 และเม่ือวิเคราะห์เป็นราย
ดา้นไดค้่าความเช่ือมัน่คือ ทกัษะดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเท่ากบั .863 ทกัษะดา้นการแกปั้ญหาเท่ากบั .809 ทกัษะดา้นการ
จดัการกบัปัญหาเท่ากบั .861 ทกัษะดา้นความสามารถในการส่ือสารเท่ากบั .836 ทกัษะดา้นการสอนหรือตระหนกัต่อตนเอง
เท่ากบั .900 ทกัษะดา้นการรับการสนบัสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสงัคมเท่ากบั .847 
  - แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .965 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย จากนั้นผูว้ิจยัจะเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามและน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้และน าแบบสอบถามท่ีตรวจให้คะแนนแลว้มา
บนัทึกคะแนนโดยการลงรหสัและบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ เพ่ือรอการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์                  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product moment correlation 
coefficient) ส าหรับการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัเเปรอิสระและตวัเเปรตาม ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Level of 
significance) ท่ีระดบั .05 
  

ผลและวจิารณ์ผล 
 พ้ืนท่ีต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ในปัจจุบนัมีวยัรุ่นอยูจ่  านวน 790 คน มีทั้งท่ีอยูใ่นระบบการศึกษาและ
นอกระบบการศึกษา ถือไดว้า่เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีอาจจะขาดความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด  และจากการศึกษา
พบผลดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทักษะทางสังคมกับ
พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ผลการศึกษาพบวา่ 
 1)  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจาก
ยาเสพติดของวยัรุ่น พบวา่การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง
จากยาเสพติดในระดบัสูง เม่ือวเิคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ การสนบัสนุนดา้นความคิด สติปัญญา 
และการสนับสุนนด้านทรัพยากรมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในระดับสูง ส่วนการ
สนบัสนุนดา้นอารมณ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดในระดบัสูงมาก โดยมีความสมัพนัธ์กนั
ในเชิงบวกทั้งหมด 
 2) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะทางสังคมกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น 
พบวา่ทกัษะทางสังคมโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดในระดบัสูง เม่ือวเิคราะห์เป็น
รายดา้น พบวา่ทกัษะดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะดา้นการจดัการกบัปัญหา ทกัษะดา้นความ สามารถในการส่ือสาร 
ทกัษะดา้นการสอนหรือตระหนกัต่อตนเอง และทกัษะดา้นการรับการสนบัสนุนจากแหล่งกลุ่มทางสงัคมมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในระดบัสูง ส่วนทักษะดา้นการแกปั้ญหามีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกนัตนเองจากยาเสพติดในระดบัปานกลาง โดยมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกทั้งหมด ตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัวและทกัษะทางสงัคมกบัพฤติกรรมการ
 ป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น 

ตวัแปร พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจาก
ยาเสพติด 

ระดบัความสมัพนัธ์ 

 r p  
การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว    
   1. การสนบัสนุนดา้นความคิด สติปัญญา  .894** .000 สูง 
   2. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ .922** .000 สูงมาก 
   3. การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร    .891** .000 สูง 
การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัวโดยรวม .794** .000 สูง 
ทกัษะทางสงัคม    
   1. ทกัษะดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร .705** .000 สูง 
   2. ทกัษะดา้นการแกปั้ญหา .670** .000 ปานกลาง 
   3. ทกัษะดา้นการจดัการกบัปัญหา .735** .000 สูง 
   4. ทกัษะดา้นความสามารถในการส่ือสาร .735** .000 สูง 
   5. ทกัษะดา้นการสอนหรือตระหนกัต่อตนเอง .754** .000 สูง 
   6. ทกัษะดา้นการรับการสนบัสนุนจากแหล่ง
กลุ่มทางสงัคม 

.828** .000 สูง 

ทกัษะทางสงัคมโดยรวม .832** .000 สูง 
** หมายถึง มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
 2. การวจิารณ์ผล 
 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทกัษะทางสังคมกบัพฤติกรรม
การป้องกนัตนเองจากยาเสพติดในต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง สามารถใหข้อ้วจิารณ์ไดด้งัน้ี 

1) จากผลการศึกษาพบวา่การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนั
ตนเองจากยาเสพติด โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง ซ่ึงหมายความวา่ถา้วยัรุ่นไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมมาก ก็จะท า
ใหมี้พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดมากดว้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญัและมี
อิทธิพลต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ ดว้ยกนั ซ่ึงถา้หากสมาชิกในครอบครัวมีความรักความอบอุ่นต่อกนั สร้างความรู้สึกไวว้างใจ
และเป็นท่ีพ่ึงให้แก่กนัได ้ก็จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเคารพเช่ือฟังกนัและกนั โดยเฉพาะวยัรุ่น ซ่ึงเป็นเป็นวยัรอยต่อ
ระหวา่งความเป็นเด็กกบัผูใ้หญ่ ถา้พ่อแม่ผูป้กครองหรือสมาชิกในครอบครัวให้การสนบัสนุนแก่วยัรุ่นอยา่งเหมาะสมก็จะ
ช่วยให้ตวัวยัรุ่นเห็นวา่ครอบครัวคือท่ีพ่ึงของพวกเขา โอกาสท่ีจะกระท าตนไม่เหมาะสมก็นอ้ยตามมา โดยเฉพาะเร่ืองของ
การยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด ถา้สมาชิกในครอบครัวให้การสนบัสนุนทางสังคมอย่างเพียงพอและเหมาะสมก็จะช่วยให้วยัรุ่น
รู้จกัพาตนเองหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดนั้นๆ ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Pender (1996) กล่าววา่การสนบัสนุนทางสังคม หมายถึง 
เป็นการท่ีบุคคลไดรั้บการสนับสนุนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การสนับสนุนดา้นจิตใจ อารมณ์ ขอ้มูลข่าวสาร จากกลุ่มคนใน
ระบบสงัคม บุคคลจะรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความรัก ไดรั้บการยกยอ่ง เห็นคุณค่าในตนเองและรู้สึกถึงความเป็นท่ีตอ้งการของ
ผูอ่ื้น ซ่ึงส่งผลใหบุ้คคลสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2) จากผลการศึกษาพบวา่ทักษะทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด โดยมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงเกือบทุกดา้น ซ่ึงหมายความวา่ถา้วยัรุ่นมีทกัษะทางสงัคมมาก ก็จะมีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยา



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  612 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

เสพได้มากด้วย ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากทักษะทางสังคมนั้ นเป็นปัจจัยส าคญัในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของตนเองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสมในทุกๆ ดา้นท่ีจ าเป็น ซ่ึงการมีทกัษะทางสังคมท่ีเหมาะสมจะช่วยให้
บุคคลมีความรอบคอบในการใชชี้วติ รู้จกัแสดงหรือท าตามความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศุภร ชินะเกตุ (2553) 
ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัด
อาชีวศึกษา จงัหวดัราชบุรี ท่ีพบวา่ การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากสถานศึกษา การควบคุมตนเอง ทกัษะชีวิต และ
การรับรู้เก่ียวกบัยาเสพติด สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดไดร้้อยละ 32.8 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ทั้งการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทกัษะทางสังคมมีความสัมพนัธ์
ในระดบัสูงกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าครอบครัวและการส่งเสริมให้
วยัรุ่นหรือเยาวชนมีทกัษะในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม จะช่วยป้องกนัไม่ให้วยัรุ่นเขา้ไปขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดได ้ฉะนั้น 
สถาบนัต่าง ๆ ทางสังคมท่ีมีความใกลชิ้ดกบัวยัรุ่นควร เช่น สถาบนัครอบครัว และสถานบนัการศึกษาควรมอบความรัก
ความอบอุ่น และสร้างแนวคิด เจตคติท่ีดีต่อตนเอง รวมทั้งพฒันาทกัษะทางสังคมให้มีความเหมาะสมกบัหลกัการด าเนิน
ชีวติท่ีดี เพ่ือช่วยไม่ใหว้ยัรุ่นเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเน่ืองดว้ยความช่วยเหลือจากคณาจารยส์าขาศึกษาทัว่ไป และคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนวจิยัจาก
งบประมาณรายได ้ประจ าปี 2561 
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ประวตัิความเป็นมาและความเปลีย่นแปลงวถิีชีวติ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านไม้ฝาดอ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 
History and Life Style Change: Case Study The Community Ban Mai Fad, Sikao District, Trang 

Province 
 

ผอ่งศรี  พฒันมณี1*  
Pongsri  Pattanamanee1* 

 

บทคัดย่อ 
 

ชุมชนบา้นไมฝ้าดอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรังมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในช่วง 20 ท่ีผา่นมาเน่ืองจากความเจริญของ
ประเทศและการก่อตั้งของมหาวิทยาลยัฯใกลชุ้มชน การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาและการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไมฝ้าด เก็บขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในเดือน พฤศจิกายน               
ถึง ธนัวาคม 2560 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ชุมชนมีประวติัการตั้งถ่ินฐานกวา่ 200 ปี ประชากรเป็นคนไทยเช้ือสายจีน ช่ือของ
หมู่บา้นมาจากช่ือตน้ไมใ้นหมู่บา้น 2) ครอบครัวของชุมชนครอบครัวเก่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนปัจจุบนัเร่ิมมีครอบครัว
เลก็เพ่ิมมากข้ึน  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มีความสัมพนัธ์ของคนในสังคมนอ้ยลง อาชีพของชุมชน เปล่ียนแปลงจาก
การหาของป่า ประมงชายฝ่ัง และปลูกผกัสวนครัว เป็นท าสวนยางพาราและสวนปาล์ม และรับจา้งรายวนั รายเดือน กบั
หน่วยงานราชการและเอกชน เศรษฐกิจ เปล่ียนจากการประกอบเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั เปล่ียนไปรับจา้ง คา้ขาย  ท าให้มี
รายไดเ้พ่ิมมากข้ึน มีท่ีดินท่ีราคาสูงมากข้ึน มีเงินออมมากข้ึนแต่ก็มีหน้ีสินมากข้ึนเช่นกนั  สุขภาพอนามัย  สุขภาพและ
อนามยัในปัจจุบนัดีกวา่อดีต ส่ิงแวดล้อม คนต่างถ่ินเขา้มาอยูใ่นชุมชนเป็นจ านวนมาก เกิดการแลกเปล่ียน ค่านิยม ความคิด 
และวฒันธรรมมากข้ึน การส่ือสารและคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ดียิ่งข้ึน ขยะมากข้ึนประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะมากข้ึน วัฒนธรรมและประเพณี วฒันธรรมท่ีมีอยูย่งัคงไม่เปล่ียนแปลงจากในอดีต ความเช่ือและศาสนา 
กิจกรรมต่างๆ ทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ายงันิยมไปท ากิจกรรมท่ีวดั ไม่แตกต่างจากในอดีต โดยสรุปการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของชุมชนดงักล่าวอยา่งรวดเร็วในช่วง 20 ปีนั้น มีผลท าใหป้ระชาชนในชุมชนมีความสุขมากข้ึนกวา่ในอดีต 

 
ค าส าคญั : วถีิชีวติของชุมชน, ชุมชนบา้นไมฝ้าด 
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ABSTRACT 
 

The community Ban Mai Fad Sikao District, Trang Province has changed dramatically in the last 20 years.                
due to the country's prosperity and the establishment of universities close to the community. This study aims to study 
history and lifestyle change of the community Ban Mai Fad. Data collected from questionnaires and interviews were 
collected from November to December 2016. The study indicated that 1) The community has a history of over 200 years.                     
The original population was Thai and Chinese. The village name is derived from the name of the tree which is found in 
the village 2) Family of the community: the old family is a big family, and nowadays, there are more and more small 
families. Community relations: Relationship of people in the community: At present, the relationship of people in 
society is less. Community occupations: changing from collecting from the forest coastal fishing and vegetable farming 
to rubber plantation and palm plantation and monthly contract with government and private sector. Economy: Changing 
from a farmer to a hired worker and a trader to earn more income. Land prices are higher. People have more savings, but 
they have more debt as well. Health: Health and hygiene are better than the past. Environment: Many people come to 
the community, resulting in a greater exchange of values and culture. Communication and public utility are even better. 
The community has more garbage and more people are involved in waste management. Culture and Traditions:               
The culture that has remained unchanged from the past. Beliefs and religions: The activities of the younger generation 
and the older generation are also popular, and do not differ from the past. In summary, rapid changes in community life 
over the past 20 years have resulted in a happier community than in the past. 

Keywords: Community Life, Community Ban Mai Fad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1สาขาศึกษาทัว่ไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกาจงัหวดัตรัง 92150 
1 General education department. Faculty of science and fisheries technology Rajamangala University of technology SrivijayaTrang campus.  
92150, Thailand 
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บทน า 

ชุมชนบ้านไมฝ้าด  หมู่ท่ี 3  ต าบลไมฝ้าด  อ าเภอสิเกา  จังหวดัตรัง  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสิเกา ประมาณ                    
10 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจงัหวดัตรัง  ประมาณ  40  กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป  มีลกัษณะเป็นท่ี
ราบลุ่มและท่ีราบค่อนข้างสูง และมีพ้ืนท่ีบางแห่งติดกับทะเล  พ้ืนท่ีราบมีเน้ือท่ีประมาณร้อยละ 65 ของพ้ืนท่ีต าบล                    
ส่วนพ้ืนท่ีราบลุ่มมีเน้ือท่ีประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีต าบล   และท่ีราบค่อนขา้งเป็นลูกคล่ืนและติดต่อกบัทะเลมีเน้ือท่ี
ประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีต าบล ต าบลไมฝ้าดมีล าน ้ าธรรมชาติไหลผา่น คือ ล าน ้ าหนานสูง และล าน ้ าตกอ่างทอง สภาพ
พ้ืนท่ีโดยทัว่ไปของชุมชนไมฝ้าด  เป็นท่ีราบลุ่มค่อนขา้งสูงและเป็นชายทะเล  ซ่ึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เช่น  ยางพารา  ปาล์มน ้ ามัน  และอาชีพด้านการประมง รวมทั้ งมีสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ังทะเล 3  แห่ง  คือ                    
หาดปากเมง  หาดเจ้าไหม หาดราชมงคลและน ้ าตกอ่างทอง  ในดา้นการคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  4046                 
เป็นเสน้ทางหลกัตดัผา่นตอนกลางของพ้ืนท่ี 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนบา้นไมฝ้าดในอดีตไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมากนัก จนกระทัง่ปี 2535 
เป็นตน้มา ไดมี้หน่วยงานการศึกษา คือ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล (ต่อมาเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั วทิยาเขตตรัง) ไดม้าจดัตั้งหน่วยงานการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนมาในพ้ืนท่ีดงักล่าว ประกอบกบัมีหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานเขา้มาตั้งในพ้ืนท่ีๆไม่ห่างกบัชุมชน  ท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงกบัชุมชนดงักล่าวทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาประมาณ 20 ปีท่ีผา่นมาทั้งในดา้นบวกและลบ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประวติัความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของชุมชนบา้นไมฝ้าดเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้กบัคนรุ่นปัจจุบนัทราบประวติัความเป็นมาของชุมชนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัตลอดจนแนวโน้ม
ของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของชุมชนบา้นไมฝ้าด ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา              
จงัหวดัตรัง 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี   

 1. ผูใ้หข้อ้มูลหลกั จ านวน 8 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ส าหรับใชเ้ป็น
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก ดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี จ านวน 4 คน และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 51 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน มีความสมคัรใจท่ีจะเป็นผูใ้หข้อ้มูล   

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมรวบข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และเคร่ือง
บนัทึกเสียงใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นการเก็บรายละเอียดของขอ้มูลให้ครบถว้นและป้องกนักนัความผิดพลาดในการ
ท าความเขา้ใจกบัรายละเอียดในการสมัภาษณ์ พร้อมยนืยนักบัผูใ้ห้ขอ้มูลวา่จะไม่น าไปเปิดเผยให้ผูอ่ื้นทราบ นอกจากไดรั้บ
การอนุญาตจากผูใ้หข้อ้มูล  

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ติดต่อนัดหมายพบปะพูดคุย สัมภาษณ์โดยการขออนุญาตการ 
บนัทึกเสียงจากผูใ้หข้อ้มูล 

 4. การสรุปขอ้มูล เชิงพรรณนา 
 5. ระยะเวลาการด าเนินการวจิยั  พฤศจิกายน ถึง ธนัวาคม 2560 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  616 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
 1. ประวตัคิวามเป็นมาของชุมชนบ้านไม้ฝาด 

 จากการสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูล 8 ท่าน เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นไมฝ้าดสรุปไดว้่า 
ชุมชนมีประวัติการตั้ ง ถ่ินฐานกว่า 200 ปี  ประชากรเดิมเป็นคนไทยเช้ือสายจีน มีต้นไม้ใหญ่อยู่กลางห มู่บ้าน 
ช่ือตน้ไมฝ้าด ประชาชนจึงเรียกวา่ บา้นไมฝ้าด มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน้ี 
 2. การเปลีย่นแปลงวถิีชีวติ พบวา่ 

 2.1 ครอบครัวของชุมชน ครอบครัวเก่ายงัคงเอกลกัษณ์ของครอบครัวใหญ่ มีสมาชิกในครอบครัว
มากกว่า 5 คน อีกทั้งเป็นเครือญาติกันทั้ งหมดในชุมชน โดยมีนามสกุลท่ีเหมือนกนัทั้ งชุมชนเพียง 3-4 นามสกุลเท่านั้น              
ไม่แตกต่างจากอดีต ส่วนครอบครัวใหม่ท่ีอาจได้รับสมาชิกจากภายนอกชุมชนจะเร่ิมเป็นครอบครัวขนาดเล็กมากข้ึน                
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ขวญั สงวนเสริมศร (2013) เร่ืองวิถีชุมชนคนแม่กา ซ่ึงรายงานวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเปล่ียน
จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวขนาดเล็กลงมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน สภาพการศึกษา ของสมาชิกในครอบครัว                             
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากโดยคนรุ่นใหม่มีการเรียนในระดบัปริญญาตรีสูงมากข้ึน แตกต่างจากในอดีตอยา่งชดัเจน  

 2.2 ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติในอดีตมีความรักความแบ่งปัน              
มีการเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ มีความสามคัคีกลมเกลียว มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในหมู่ญาติฯ ไม่ท้ิงกนัช่วยเหลือกนัฝากลูกฝาก
หลานได ้ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ปัจจุบนัมีการเห็นแก่ตวักนัมากข้ึน ขาดความรักความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่             
มีความสามคัคีท่ีนอ้ยลง ต่างคนต่างอยูต่่างท ามาหากิน ไม่ค่อยไดพ้บเจอกนั คนออกจากถ่ินไปท างาน กลบัมาพบปะในวาระ
ส าคญัการช่วยเหลือกันของคนในชุมชนลดลง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมศักดิ  ศรีสันติสุข  (2556) ในเร่ืองของการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม การพ่ึงพาอาศยั ซ่ึงกนัและของคนในชนบทลดนอ้ยลง 

 2.3 อาชีพของชุมชน มีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมากจากการท าการเกษตร เช่นปลูกพืช เล้ียงสัตวข์นาด
เล็ก ท าประมงชายฝ่ัง และเก็บของป่า เป็นการปลูกเชิงเด่ียว คือ ยางพารา และปาลม์น ้ ามนั ส่วนการเล้ียงสัตวย์งัเหมือนเดิม
โดยเล้ียงจ านวนน้อยในบ้าน เช่น เล้ียงไก่ เล้ียงววั มีการเปล่ียนแปลงอาชีพเป็นรับจ้างรายวนั รายเดือน โดยเกือบทุก
ครอบครัวจะใหส้มาชิกไปท างานรับจา้งดงักล่าวกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 2.4 ด้านเศรษฐกจิ  
 - เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อจ านวนประชากรในชุมชนท่ี

เพ่ิมข้ึน  ผูท่ี้เคยประกอบเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั เปล่ียนไปรับจา้ง คา้ขาย  ท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
  - การถือครองท่ีดินของชุมชน พบว่า  ในอดีตมีการถือครองท่ีดินต่อครอบครัวมากกว่าใน

ปัจจุบันสภาพท่ีดินท่ีครอบครองเป็นทั้ งท่ีดินท่ีถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย ซ่ึงมีการบุกรุกป่าเพ่ือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปัจจุบนัประชาชนถือครองท่ีดินถูกกฎหมายมากข้ึน ราคาท่ีดินสูงมากข้ึนหลายเท่าตวั 

  - เงินออมและหน้ีสิน เงินออมในปัจจุบนัมีมากกวา่ในอดีต แต่ก็มีหน้ีสินมากกวา่ในอดีตอยา่ง
มากเน่ืองจากมีค่านิยมท่ีซ้ือของอ านวยความสะดวกต่างๆ มากข้ึน เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ รถมอเตอร์ไซต ์และรถยนต ์

 2.5 ด้านสุขภาพอนามยั ดา้นสุขภาพและอนามยัในปัจจุบนัดีกวา่อดีตเป็นอยา่งมากเน่ืองจากมีการพฒันา
ดา้นถนนและโรงพยาบาลท่ีห่างจากชุมชนไม่เกิน 10 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดีและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพทั้ง
ตนเองและคนในครอบครัว การมีระบบสาธารณะสุขท่ีดี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และโรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอส่งผลใหป้ระชาชนมีสุขภาพพลานามยัดียิง่ข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดสนิท สมคัรการ (2545) 
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 2.6 ด้านส่ิงแวดล้อม  
  -  การเปล่ียนแปลงดา้นจ านวนประชากรมีผูท่ี้เขา้มาอาศยัเพ่ิมมากข้ึนในชุมชน เช่น บุคลากร

ของมหาวิทยาลยั นิสิตนักศึกษา รวมทั้งผูอ้พยพจากต่างถ่ินเขา้มาอยูใ่นชุมชนเป็นจ านวนมาก เกิดการแลกเปล่ียนค่านิยม                
ทางความคิด และวฒันธรรมมากข้ึน  

  - การส่ือสารและคมนาคมดียิ่งข้ึน สะดวกมากข้ึนมีการพฒันาถนนภายในชุมชนให้มีความ
สะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภค ดา้นไฟฟ้า ประปา พบวา่ มีการพฒันาอยา่งรวดเร็วจนมีความสมบูรณ์มากกวา่อดีตอยา่ง
มาก เช่น ไฟฟ้าเสถียรกวา่ในอดีตเป็นอยา่งมาก มีระบบประปาทัว่ถึง มีตูเ้อทีเอม็ เป็นตน้ 

  - ดา้นขยะ มีขยะเพ่ิมปริมาณมากข้ึน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมากข้ึน 
 2.7 ด้านวฒันธรรมและประเพณี ชุมชนบา้นไมฝ้าดใช ้ภาษาทอ้งถ่ินใต ้มีดนตรีและการแสดงพ้ืนหลาย

ชนิด ไดแ้ก่ มโนราห์ กลองยาว ลิเกป่า ร าวงเวยีนครก และหนงัตะลุง เป็นตน้ วฒันธรรมเหล่าน้ียงัคงไม่เปล่ียนแปลงจากใน
อดีต   

 2.8 ความเช่ือและศาสนา พบวา่ ชุมชนไมฝ้าดมีความเช่ือและศาสนา โดยมีวดัไมฝ้าดเป็นสถานท่ีส าคญั
ในการไปท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ายงันิยมไปท ากิจกรรมท่ีวดั ไม่แตกต่างจากในอดีต 

 

สรุปผลการวจัิย 
ประวติัความเป็นมาชุมชนบา้นไมฝ้าด มีประวติัการตั้งถ่ินฐานกว่า 200 ปี ประชากรเดิมเป็นคนไทยเช้ือสายจีน         

มีตน้ไมใ้หญ่ อยูก่ลางหมู่บา้นช่ือ ตน้ไมฝ้าด ประชาชนจึงเรียกวา่ บา้นไมฝ้าด  
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไมฝ้าด ครอบครัวของชุมชนครอบครัวเก่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ส่วน

ปัจจุบันเร่ิมมีครอบครัวเล็กเพ่ิมมากข้ึน  ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มีความสัมพนัธ์ของคนในสังคมน้อยลง                 
ด้านอาชีพของชุมชน เปล่ียนแปลงจากการหาของป่า ประมงชายฝ่ัง และปลูกผกัสวนครัว เป็นการท าเกษตรกรรมเชิงเดียว 
เช่น ยางพาราและสวนปาลม์ และรับจา้งรายวนั รายเดือน กบัหน่วยงานราชการและเอกชน ด้านเศรษฐกิจ เปล่ียนจากการ
ประกอบเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั เปล่ียนไปรับจา้ง คา้ขาย  ท าให้มีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน มีท่ีดินท่ีราคาสูงมากข้ึน มีเงินออ
มมากข้ึนแต่ก็มีหน้ีสินมากข้ึนเช่นกัน  ด้านสุขภาพอนามัย  สุขภาพและอนามัยในปัจจุบันดีกว่าอดีตเป็นอย่างมาก                             
ด้านส่ิงแวดล้อม คนต่างถ่ินเขา้มาอยูใ่นชุมชนเป็นจ านวนมาก เกิดการแลกเปล่ียน ค่านิยม ความคิด และวฒันธรรมมากข้ึน 
การส่ือสารและคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ดียิ่งข้ึน สะดวกมากข้ึน  ขยะมากข้ึนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะมากข้ึน ด้านวัฒนธรรมและประเพณี วฒันธรรมท่ีมีอยูย่งัคงไม่เปล่ียนแปลงจากในอดีต ความเช่ือและศาสนา 
กิจกรรมต่างๆ ทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ายงันิยมไปท ากิจกรรมท่ีวดั ไม่แตกต่างจากในอดีต 

 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัน้ีไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายไดค้ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ประจ าปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณ คุณจิรารัตน์ ปรีชาหาญ นกัวชิาการพฒันา
ชุมชนช านาญการ พฒันาการชุมชนอ าเภอสิเกา ประชาชนบา้นไมฝ้าดท่ีใหข้อ้มูล  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวจิยัศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไปในต าบล
ล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใชส้ าหรับ
การให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในชุมชน มีการออกแบบระบบเป็นระบบไร้สาย มี User Name และ Password ส าหรับเขา้ใช้
บริการอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถจ ากดัความเร็ว และมีจ านวนชัว่โมงในการให้บริการ ระบบมีความง่ายในการบริหาร
จดัการ ตวัแทนของกลุ่มชาวบา้นในชุมชนสามารถท่ีจะเรียนรู้การใชร้ะบบไดง่้าย และรวดเร็ว ผลการวเิคราะห์การประเมิน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ต เม่ือจ าแนกตามปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางสังคมและบรรทดัฐาน
ของกลุ่มผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปล่ียน
ความรู้ ปัจจยัทางดา้นทศันคติเก่ียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบ ความเป็นส่วนตวั และปัจจยัทางดา้นการไดรั้บ
ประโยชน์จากการใช ้พบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี และเม่ือจ าแนกตามปัจจยัทางดา้น
คุณค่าทางดา้นความบนัเทิง พบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to investigate the factors affecting internet usage of the general public in 
Linthin, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi province. The design and installation of Internet network equipment for 
use in Internet services within the community. The system design is wireless. User Name and Password for accessing the 
Internet. System can limit speed and there are hours of service. The system is easy to manage. Representatives of the 
community in the community can learn to use the system quickly and easily. Analyzes of opinions on factors affecting 
internet usage. When classified according to the social characteristics and norms of Internet users. Personal factors 
Motivation and ability of the person to exchange knowledge. Confidence factors system security  privacy and the benefits 
of using. It was found that the opinions on satisfaction were at the high level. And when the value of the entertainment. 
The opinions on satisfaction were at the highest level. 
 

Keywords : Internet, Web Application  
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บทน า 
ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีความส าคญัอยา่งยิ่งและเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของการ

ด าเนินงานทั้ งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงข้อมูลต่างๆ ท่ีให้บริการเหล่าน้ีผูรั้บบริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบท่ีคิดค่าบริการและไม่คิดค่าบริการหลายหน่วยงานทางภาครัฐบาลไดจ้ดัท าโครงการท่ี
สนับสนุนเพื่อจัดท าเป็นโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือผลกัดันและสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐให้มีการ
ใหบ้ริการต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์อยา่งทัว่ถึง โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือน 
เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจดว้ยความเสมอภาค ภาครัฐไดจ้ดัให้มีการบริการขอ้มูล 
Online แก่สาธารณะ ทั้งน้ีหากน ามาประยกุตใ์ชช่้วยในการประกอบการตดัสินใจ เช่น ในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเพ่ือใหเ้กิดความคุม้ค่า และไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละดา้น ทั้งดา้นนกัท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว สถาน
ประกอบการ ชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ี ท่ีให้บริการกบันกัท่องเท่ียว หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ เกิดข้ึน ก็จะสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวให้เขา้มาท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนัทั้งภาครัฐและเอกชน จะไดร่้วมกนัพฒันาแหล่งท่องเท่ียวไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด หรือการสืบค้นหาสินคา้ท่ีมีการขายสินคา้ Online ในรูปแบบ Ecommerce ซ่ึงผูซ้ื้อ                
ไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไปท่ีร้านคา้ ท าให้ประหยดัเวลาและพลงังาน ผูซ้ื้อก็สามารถจะเลือกซ้ือสินคา้ไดเ้สมือนอยู่ภายใน
ร้านคา้นั้น และผูซ้ื้อก็สามารถเปรียบเทียบราคาไดจ้ากหลายๆ ร้านคา้ภายในเวลาเดียวกนั จึงเห็นไดว้า่เป็นการประหยดัเวลา
เป็นอยา่งมาก และสามารถตอบโจทยก์ารใหบ้ริการต่างๆ ไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด เป็นตน้       

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตรองรับการประยุกต์ใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น สามารถรับส่งข่าวสารระหว่างการ
พูดคุยกนัซ่ึงสามารถมองเห็นภาพและไดย้ินเสียงผูส้นทนาไดพ้ร้อมกนัแบบ Real Time การเรียกดูขอ้มูล และข่าวสารจาก
เว็บไซต์ต่างๆ การซ้ือขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ตซ่ึงเว็บไซต์ต่างๆ ให้บริการในรูปแบบของร้านค้า Web E-commerce                   
ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถรับบริการไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง หรือการศึกษาเล่าเรียนในหลกัสูตรต่างๆ ผ่านระบบ E-learning  
เป็นตน้ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการของประชาชนโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง 
การใชอิ้นเทอร์เน็ต นอกจากน้ีระบบอินเทอร์เน็ตยงัมีความสามารถในการให้ความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น ดูภาพยนต ์
Online ซ่ึงมีทั้งฟรีและเป็นสมาชิก ฟังเพลงจากรายการวทิย ุOnline เล่นเกมส์ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นประโยชน์ท่ีเกิดจาก
การใชอิ้นเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อสังคมยคุขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนั ผูท่ี้เช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต
สามารถแลกเปล่ียนหรือรับ/ส่งข่าวสารใดๆ ไดอ้ย่างอิสระ สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารไดร้าวกบัอยูใ่กลก้นัมีความ
รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ทรัพยากรต่างๆ จึงท าให้ลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ ท าให้
สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไดส้ะดวกและง่ายข้ึน แต่การใชอิ้นเทอร์เน็ตตอ้งพึงระวงัภยัต่างๆ ท่ีแอบแฝงมากบัการใหบ้ริการจาก
พวกมิจฉาชีพ (พิสมยั, 2556) ซ่ึงไดจ้ดัท าเวบ็ไซตห์ลอกลวงผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความ
เสียหาย ตอ้งเสียทั้งทรัพยสิ์นเงินทอง หรือขอ้มูลท่ีมีความส าคญัเป็นความลบัอาจจะถูกขโมยไปในรูปแบบของการขโมย
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได ้ซ่ึงในปัจจุบนัภยัเหล่าน้ีนบัวนัยิง่จะมีมากข้ึนเร่ือยๆ หากประชาชนโดยทัว่ไปไม่ไดท้ราบข่าวสาร
เหล่าน้ี ก็จะท าให้ตกเป็นเหยื่อของมิจชีพเหล่าน้ีได ้ซ่ึงเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ท่ีผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์จะตอ้งระมดัระวงั 
ตอ้งคอยติดตามรับข่าวสารจากภยัเหล่าน้ีจากแหล่งขอ้มูลหรือเวบ็ไซตท่ี์มีความน่าเช่ือถือ 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชน
ทัว่ไปในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีก าลงัพฒันาการให้บริการต่างๆ ให้อยูใ่นรูปแบบ
ของอินเทอร์เน็ต เช่น มีเวบ็ไซตข์องชุมชน มีบริการในรูปแบบของการของการขายสินคา้ Online แบบ E-commerce มีการ
เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน พืชสมุนไพรต่างๆ เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีไดน้ี้สามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กับหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในรายวิชาระบบ
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อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต วิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการพฒันาการเรียน การสอน และ
ความรู้ของนกัศึกษา ท าใหเ้กิดการพฒันาแนวความคิดใหป้ระยกุตว์ธีิการทางดา้นเครือข่าย โดยน าไปใชก้บัระบบงานจริง 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทั่วไปในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดั
กาญจนบุรี   

2. เพ่ือออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในชุมชน 
ทฤษฏี กรอบแนวคดิการวจิยั และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต  
อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า

ด้วยกัน โดยจะเป็นการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองจากทั่วโลก ซ่ึงช่วยให้สามารถติดต่อส่ือสาร และ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัไดท้ัว่โลก ในการติดต่อกนัระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะตอ้งมีการระบุขอ้มูลตน้ทางของผูส่้ง 
และข้อมูลปลายทางของผูท่ี้ต้องการติดต่อ ในอินเทอร์เน็ตใช้ข้อตกลงในการติดต่อท่ีเรียกว่า TCP/IP ซ่ึงจะใช้ไอพี-
แอดเดรส ในการระบุช่ือเคร่ืองจะไม่มีหมายเลขไอพีท่ีซ ้ ากนั จึงเป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีมีระยะทางไกล และกวา้งขวาง
มากท่ีสุดในปัจจุบนั (จิติพงษ,์ 2555)  เพราะสามารถเช่ือมต่อไดท้ัว่โลกดว้ยความเร็วสูง  

2. ประเภทของระบบเครือข่าย  
       1.  LAN (Local Area Network) ระบบเคร่ืองข่ายทอ้งถ่ิน เป็นเน็ตเวิร์กในระยะท างานระยะใกล้ ไม่ตอ้งใช้

โครงข่ายการส่ือสารจากผูใ้ห้บริการ จะใชร้ะบบเครือข่ายท่ีมีอยูใ่นบริเวณใกล้ๆ  ภายในอาคารเดียวกนั หรือต่างอาคารกนั 
เป็นพ้ืนท่ีเดียวกนัท่ีสามารถเดินสายแลนถึงกนัไดโ้ดยตรง ปกติแลว้จะใชส้ายเคเบ้ิล หรือ ท่ีเรียกวา่ สายแลน ใชเ้ป็นตวักลาง
ส าหรับการเช่ือมต่อ (จรวย, 2551)  โดยจะมีอตัราความเร็วในการรับส่งขอ้มูลของระบบเครือข่าย LAN จะอยูร่ะหวา่ง 10 ถึง 
10,000 Mb แต่ทั้งน้ีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลก็ข้ึนอยูก่บั ส่ือกลางของสายส่งท่ีใชน้ าส่งขอ้มูล   

      2. MAN (Metropolitan Area Network) ระบบเครือข่ายเมือง เป็นเน็ตเวร์ิกท่ีจะตอ้งใชโ้ครงข่ายของผูใ้หบ้ริการ 
เป็นการติดต่อกนัในเขตชุมชนเมือง เช่น การเช่ือมต่อเครือข่ายกนัระหวา่งแต่ละสาขาของหา้งโฮมโปร เป็นตน้ 

      3. WAN (Wide Area Network) ระบบเครือข่ายระยะไกล โดยจะเป็นการส่ือสารในระดบัประเทศ  ขา้มทวีป
หรือทัว่โลก จะตอ้งใชมี้เดีย (Media) ในการส่ือสารขององคก์ารโทรศพัท์ หรือการส่ือสารแห่งประเทศไทย (คู่สายโทรศพัท ์
dial-up / คู่สายเช่า Leased line / ISDN) (lntegrated Service Digital Network สามารถส่งไดท้ั้งขอ้มูล เสียง และภาพในเวลา
เดียวกนั)   

3. อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Equipment)  
      1. สายสัญญาณ  (Cable) สายสัญญาณท่ีน ามาใช้เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และทรัพยากรอ่ืนๆในเครือข่าย                  

สาย เคเบิลท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีหลายแบบดว้ยกนั แต่ละแบบก็มี ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล และราคา แตกต่างกนัไป ส่วนการ
เลือกใชส้ายเคเบิลอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัขนาดและประเภทของเครือข่ายท่ีใช ้ 

     2. สวทิช ์(Switch) เป็นอุปกรณ์ในระบบ Computer Network แบบเดียวกบั Hub ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ 
เขา้ดว้ยกนัในระบบ โดยอาศยัการท า packet switching ซ่ึงจะรับ-ส่งขอ้มูลไปยงัปลายทาง เพียงหน่ึง หรือหลาย port แต่จะ
แตกต่างจาก Hub ซ่ึง Hub จะท าการ broadcast ไปทุก port  

     3.  เราเตอร์ (Router) จะท าการการเช่ือมต่อเครือข่ายระหว่างเครือข่าย 2 เครือข่ายข้ึนไป จะมีการส่ง Packet 
ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัออกไปซ่ึง packet เหล่าน้ีจะมีลกัษณะท่ีจ าเพาะ ถา้จะเปรียบเทียบเราเตอร์ (Router) เปรียบเทียบได้
เหมือนกบัถนนท่ีเป็นเส้นทางในการเดินทางของรถยนต ์เพราะเราเตอร์ท าหนา้ท่ีเหมือนกบัถนน เม่ือขอ้มูลวิ่งเขา้มาในเรา
เตอร์ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกวิเคราะห์และถูกส่งไปยงัปลายทาง โดยเราเตอร์นั้นจะมีซอฟแวร์ในการควบคุมการท างานอยูซ่ึ่ง
เรียกว่า Internetwork Operating System (IOS) โดยสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัเราเตอร์ได้มากกว่า 1 เคร่ืองในเวลา
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เดียวกนัซ่ึงการท างานแบบน้ีจะเหมือนกบัอุปกรณ์สวติช ์(Switch) ท่ีมีความสามารถแจก IP ได ้ซ่ึงเราเตอร์ก็สามารถแจก IP 
ไดเ้หมือนกนั  

     4.  เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ซ่ึงท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดและวธีิการจดัการทางดา้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององคก์รต่างๆ ทั้งในองคก์รเดิมท่ีมีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อยู่แลว้ และองค์กรใหม่ ปัจจุบนัระบบเครือข่าย Wireless LAN (WLAN) ไดรั้บความนิยมในการใชง้านเป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตั้งและสามารถเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์เครือข่ายไดง่้าย มาตรฐานท่ีไดรั้บ
ความนิยมใชม้ากท่ีสุด คือ มาตรฐาน IEEE 802.11a, b, g, n และ ac (วชิิตพล, 2555) 

4. กรอบแนวคิดในการวจิยั  
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไปในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอ

ทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ และสร้างแบบจ าลอง โดยการน าแบบจ าลองดา้น
การยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model หรือ TAM) (ณฐัพร, 2555) ซ่ึงเดวสิ Davis (1989) ไดพ้ฒันาข้ึนมา  

โดยน าตวัแปรต่าง ๆ มาประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบักรอบแนวคิดของงานวิจยัน้ี จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แบบจ าลองดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีพบตวัแปรต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานวจิยั ดงัน้ี  

- การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดบัความเช่ือของผูใ้ชท่ี้คาดหวงัต่อระบบ
สารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนและเป็นเป้าหมายจะใช ้ ตอ้งมีความง่ายในการเรียนรู้ท่ีจะใชง้านและไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม
มาก (Davis, 1989) การรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางตรงต่อการใชร้ะบบและมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชร้ะบบ
โดยส่งผา่นการรับรู้ประโยชน ์(Agarwal and Prasad, 1997) (Davis et al., 1989) และ  (Venkatesh, 1999) 

- การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้วา่ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชน้ั้นก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ และถา้หากมีการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่จะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซ่ึงการรับรู้
ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใชร้ะบบสารสนเทศ  

- อิทธิพลของสงัคม (Social Influence) หมายถึง การกระท าโดยคนหน่ึงหรือหลายคนเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหรือความคิดหรือความรู้สึกของคนอ่ืน (Fishbein and Ajzen, 1975)  

- ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(Attitude toward use) หมายถึง ทศันคติของผูใ้ช ้ท่ีเกิดข้ึนจากผลของการรับรู้ถึงประโยชน์
ท่ีไดรั้บ  

- ความตั้งใจใช ้ (Intention to use) หมายถึงความตั้งใจท่ีผูใ้ชจ้ะพยายามใชง้าน และการยอมรับท่ีจะใชอี้กในคร้ัง
ต่อไป  

ซ่ึงจากตวัแปรทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดมี้การดดัแปลงใหส้อดคลอ้งกบังานวจิยั ท่ีใชใ้นการศึกษาการ ยอมรับ
เครือข่ายสงัคมออนไลนเ์พ่ือการศึกษาของนกัศึกษา ซ่ึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 1  
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
บุษรา ประกอบธรรม (2556) การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา และ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยใชแ้บบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากนักศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพจ านวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นตามคณะ ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์  และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และทศันคติท่ีมีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.01 จากผลการวิจยั สถาบนัการศึกษาสามารถน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใชป้ระโยชน์ในการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ            ได้สะดวก รวดเร็ว นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับ
นกัศึกษาไดง่้ายข้ึน 

พิมพสุ์รีย ์พงษเ์สือ (2555) พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ผลวจิยัพบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต  ่ากว่า 20 ปี ศึกษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน               
5,001 – 10,000 บาท เป็นสมาชิกเครือข่ายเฟสบุ๊ค มากท่ีสุด และเขา้ใชง้านบ่อยท่ีสุด เพ่ือติดต่อกบัเพ่ือน กิจกรรมท่ีกระท า
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การสนทนา เวลาท่ีใชบ้ริการในช่วง 21.00 – 01.00 น. และใชบ้ริการทุกวนั วนัละ 3 ชัว่โมง 
การ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการเลือกใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม ออนไลน์ ดา้นช่วงเวลา ดา้นสถานท่ี ดา้นผูมี้
อิทธิพลต่อการเลือกใช ้และดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใช ้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ปัจจยั
ดา้นรายไดก้บัพฤติกรรมการใช ้เครือข่าย พบวา่ รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 ดา้น 
คือ 22 ดา้นการเลือกใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นช่วงเวลา และดา้นสถานท่ีในการใชแ้ละปัจจยั ดา้นรายไดท่ี้ได้
ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มี 2 ด้าน คือ ผูมี้อิทธิพล ต่อการเลือกใช้เว็บไซต์และ
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

วนัวิสาข์ เจริญนาน (2555) พฤติกรรมการใช้โซเชียล มีเดีย (Social Media) ของคน กรุงเทพฯ ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใช ้Social Media พบวา่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.6 ระบุ Social Media ท าให้ติดต่อส่ือสารกบัคนท่ีอยู่
ไกลได ้รองลงมาหรือร้อยละ 71.9 ท าให้รู้วา่เพ่ือนเก่า อยูท่ี่ไหน ท าอะไร ร้อยละ 68.8 ท าให้ไดพู้ดคุยกบัคนหลายๆ คนใน
เวลาเดียวกนั ร้อยละ 67.3 ท าให้ ไดพู้ดคุยกบัคนอ่ืนไดบ่้อยข้ึน และร้อยละ 55.9 ท าให้กลา้ท่ีจะพูดคุยมากกวา่การส่ือสาร
โดยตรง เช่น การพูดคุยต่อหน้า/ทางโทรศพัท์ ปัญหาท่ีเคยประสบจากการใช ้Social Media พบว่า ตวัอยา่งเกือบคร่ึงหรือ

- ลกัษณะทางสงัคมและบรรทดัฐาน
ของกลุ่มผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต 
- ลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและ
ความสามารถของบุคคลในการ
แลกเปล่ียนความรู้  
- ทศันคติเก่ียวกบัความไวใ้จ ความ
ปลอดภยัของระบบและความเป็น
ส่วนตวั  
- คุณค่าทางดา้นความบนัเทิง 
- การไดรั้บประโยชน์จากการใช ้

การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไป
ในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ 

จงัหวดักาญจนบุรี 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยั 
ท่ีมีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ต 
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ร้อยละ 46.3 ระบุวา่เคยพบเจอส่ืออนาจาร รองลงมาคือ ร้อยละ 39.0 มีปัญหาในเร่ืองของเวลาพกัผ่อนน้อย กระทบต่อการ
เรียน/การงานร้อยละ 27.0 มีปัญหาเร่ืองขอ้มูลส่วนตวัร่ัวไหล ร้อยละ 25.7 มีปัญหา ทะเลาะ/มีปัญหากบัผูอ่ื้น ร้อยละ 19.0 มี
ปัญหาสุขภาพจิต เช่น กระสบักระส่าย หงุดหงิดเม่ือไม่ไดใ้ช ้ในขณะท่ีร้อยละ 13.0 ระบุปัญหาถูกหลอกลวงตม้ตุ๋น และร้อย
ละ 10.4 ปัญหาสุขภาพ เช่น น้ิวลอ็ค กลา้มเน้ืออกัเสบ ตวัอยา่งเกินกวา่คร่ึงหรือร้อยละ 63.8 ระบุวิธีการป้องกนัภยัท่ีอาจแฝง
มากับโลกของ Social Media โดยวิธีการเรียนรู้ถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการใช้ Social Media รองลงมาหรือร้อยละ 50.8 
วิธีการป้องกนัโดยการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัภยัท่ีเกิดข้ึนตามส่ือต่างๆ ร้อยละ 41.5 ป้องกนัโดย วิธีการให้ความรู้ต่อลูก/
หลานหรือคนในครอบครัว ร้อยละ 33.5 ป้องกนัโดยไม่สร้าง Social Media กบัคนท่ีไม่รู้จกั ร้อยละ 28.3 ป้องกนัโดยการ
สอดส่องดูแลการใช ้Social Media ของบุตรหลาน และ ร้อยละ 19.7 ป้องกนัโดยพอ่ แม่หรือผูป้กครองตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบั
เทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

รัตนา โอฬาฤกษ ์(2554) การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติและพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของวยัรุ่น
ในสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 14 – 16 ปี ศึกษาในระดับชั้น 
ปวช. วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี จ านวน 375 คน พบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตของ 23 กลุ่มตวัอย่างมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบกลุ่มรักครอบครัว (Intimate) มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 68.27 ส าหรับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคม ออนไลน์เฟสบุ๊คมากท่ีสุด ร้อยละ 92.80 ช่วงเวลาท่ีใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์บ่อยท่ีสุดเป็น ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. ร้อยละ 45.07 ความถ่ีการเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวนั ร้อยละ 
30.93 และกิจกรรมท่ีท าบนสงัคมออนไลน์มากท่ีสุดคือการสนทนา ร้อยละ 88 
 

วธีิด าเนินการ 
ในการศึกษางานวิจยัมีความมุ่งหมายเพ่ือท าการวิจยัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชน

ทัว่ไปในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ผูศึ้กษาไดมี้การสอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบงาน ในดา้นความตอ้งการระบบงานของผูใ้ชง้านระบบ จึงไดท้ า

การเตรียมการ ดงัน้ี 
ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปในหมู่บา้นหนองบาง ต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดั

กาญจนบุรี มีจ านวนประมาณ 700 คน  
กลุ่มตวัอย่าง 
ประชาชนทัว่ไป เช่น กลุ่มชาวบา้นทัว่ไป กลุ่มพอ่คา้แม่คา้ กลุ่มชาวสวนชาวไร่ กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาท่ีอาศยัอยู่

ในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี  
 วธีิการสุ่มตวัอย่าง 
 ใชว้กีารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จ านวน 200 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตาม
สดัส่วน การสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นการสุ่มอยา่งง่าย  
 2. วธีิการวจิยั 
 1. วธีิการด าเนินการวจิยั 

งานวจิยัน้ีท าการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบชั้นภูมิ โดยใชจ้ านวนประชากร
แบ่งตามชุมชนในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี มาเป็นฐานในการคิดสดัส่วน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง
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ส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  และข้อค าถามแต่ละข้อได้มีการประยุกต์มาจาก
งานวจิยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแบบจ าลองดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model หรือ TAM)  

งานวจิยัน้ี จะแบ่งขอ้ค าถามของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของประชาชนทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามท่ีครอบคลุม 4 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ อิทธิพลของ

สงัคม ทศันคติท่ีมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไป โดยใชข้อ้ค าถามแบบเลือกตอบแบบลิเคอร์ท
สเกล (Likert Scale) จากมาตรวดั 5 ระดบั โดยระดบัท่ี 1 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด และระดบัท่ี 5 หมายถึงเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด   

ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของชุมชน ให้สามารถบริการกับประชาชนโดยทั่วไปท่ีเป็น
สมาชิกได ้โดยสามารถเขา้ใชร้ะบบไดด้ว้ยวธีิการ Login : Username และ Password  
 2. สถานท่ีท าการทดลอง/เก็บขอ้มูล 
             ต  าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 
 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
ใชแ้นวทางในการสร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัเก่ียวกบังาน 
ส่วนท่ี 3 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไปในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผา

ภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประชาชนทัว่ไปในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไป ในต าบลล่ินถ่ิน 
อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อมาท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติมาท าการประมวลผล   

 
ตารางที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ผลลพัธ์ 
ลกัษณะทางสงัคมและบรรทดัฐานของกลุ่มผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านติดต่อส่ือสารกบัสมาชิกอ่ืนๆ ได ้ 4.10 82.00 ดี 
ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพราะตอ้งการติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือน/คนรู้จกัของท่าน 4.08 81.60 ดี 
ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพราะเพ่ือน/ คนรู้จกัของท่านใช ้ 4.02 80.40 ดี 
ท่านใชบ้ริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตร่วมกบัเพ่ือน/ คนรู้จกัได ้ 3.84 76.80 ดี 
ลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปล่ียนความรู้  
ท่านมีความสะดวกในการแลกเปล่ียนความรู้กบัผูอ่ื้น 3.95 79.00 ดี 
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ท่านสามารถเผยแพร่ข่าวสารของท่านใหผู้อ่ื้นได ้ 3.58 71.60 ดี 
ท่านมีความรู้ในการใชบ้ริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 3.46 69.20 ดี 
ทศันคติเก่ียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบและความเป็นส่วนตวั 
ท่านตั้งใจท่ีจะใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อไป 4.31 86.20 ดีมาก 
ท่านจะแนะน าเพ่ือน/คนรู้จกัใหใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 3.75 75.00 ดี 
ท่านมีความมัน่ใจในความปลอดภยัของการใชอิ้นเทอร์เน็ต 3.62 72.40 ดี 
ท่านมีความมัน่ใจขอ้มูลของท่านเป็นความลบั 3.43 68.60 ดี 
คุณค่าทางดา้นความบนัเทิง 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านรู้สึกเพลิดเพลินในการใชง้าน 4.52 90.40 ดีมาก 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านไดรั้บความบนัเทิงจากการใชง้าน 4.62 92.40 ดีมาก 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านส่ือสารไดอ้ยา่งสนุกสนาน 4.51 90.20 ดีมาก 
ท่านมีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการบนัเทิงต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 4.11 82.20 ดี 
การไดรั้บประโยชนจ์ากการใช ้
การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านไดพ้ดูคุยหรือส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากข้ึน 4.08 81.60 ดี 
การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ท่านแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารและติดต่อกับผูอ่ื้น
ไดม้ากข้ึน 

4.12 82.40 ดี 

การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหก้ารท างานของท่านรวดเร็วข้ึน 4.02 80.40 ดี 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยใหท่้านท างานร่วมกบัผูอ่ื้นสะดวกข้ึน  3.58 71.60 ดี 
 

จากตารางท่ี 1 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชาชนทัว่ไปในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ 
จงัหวดักาญจนบุรี จ านวนทั้งหมด 200 คน ผลการวิจยัพบว่าขอ้มูลพ้ืนฐานของประชาชนส่วนใหญ่ เม่ือจ าแนกตามเพศ 
พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.50 เม่ือจ าแนกตามอาย ุพบวา่ส่วนใหญ่จะมีอายอุยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 20 
ปี คิดเป็นร้อยละ 48.00 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ส่วนใหญ่จะมีสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 63.50 เม่ือจ าแนก
ตามระดบัการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่จะต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.50 เม่ือจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ส่วนใหญ่
จะมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ส่วนใหญ่จะมีรายไดต้  ่า
กวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.00  ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต เม่ือจ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีคุณเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละคร้ัง พบวา่กลุ่มชาวบา้นเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตประมาณ 6 - 10 
ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 49.00 เม่ือจ าแนกตามการเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาใดบ่อยท่ีสุด พบวา่ส่วนใหญ่การ
เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 51.50 เม่ือจ าแนกตามการเข้าใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตบ่อยเพียงใด พบวา่ส่วนใหญ่จะเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 48.50 เม่ือจ าแนกตามสถานท่ี
ท่ีคุณเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นประจ า พบวา่ส่วนใหญ่จะใชส้ถานท่ีสถานศึกษาเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 46.50 เม่ือจ าแนกตามอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีคุณเขา้ใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต พบวา่ส่วนใหญ่จะใชโ้ทรศพัท์มือถือ
เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 46.50  เม่ือจ าแนกตามกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าเม่ือคุณเข้าใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต พบวา่ส่วนใหญ่จะสนทนากบัเพ่ือน (Chat) คิดเป็นร้อยละ 56.00 เม่ือจ าแนกตามการเป็นสมาชิกของส่ือสงัคม
ออนไลน์ใดบา้ง พบวา่ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกไลน์ (Line) และเฟสบุ๊ค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเม่ือจ าแนก
ตามการเป็นสมาชิกของ E-mail พบว่าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ Google คิดเป็นร้อยละ 43.00 และผลการวิเคราะห์การ
ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ต เม่ือจ าแนกตามปัจจัยทางด้านลกัษณะทางสังคมและ
บรรทดัฐานของกลุ่มผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการ
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แลกเปล่ียนความรู้ ปัจจยัทางดา้นทศันคติเก่ียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบและความเป็นส่วนตวั และปัจจยั
ทางดา้นการไดรั้บประโยชน์จากการใช ้พบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี และเม่ือจ าแนกตาม
ปัจจยัทางดา้นคุณค่าทางดา้นความบนัเทิง พบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

การออกแบบและตดิตั้งระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตของชุมชน      

1,300 M. 1,200 M.

900 M.

Expanded

Site 1

Site 2

Site 3

Site n..

Centre

 
ภาพที ่2 แสดงแผนผงัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของชุมชน      

 จากภาพท่ี 2 เป็นการออกแบบแผนผงัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของชุมชน ต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ 
จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงมีสภาพพ้ืนท่ีเป็นแนวระนาบขนานกับภูเขา บ้านของผูใ้ช้บริการมีระยะห่างกัน  มีผูข้อใช้บริการ
ประมาณ 28 หลงัคาเรือน หรือมี User จ านวนประมาณ 150 User โดยมีการติดตั้งเครือข่ายหลกั (Centre) ท่ีวดัผาสุกิจ
สุวรรณ ซ่ึงจะติดตั้งอุปกรณ์ Switch 24 Port และ Router MikroTik และส่งสัญญาณแบบ Wireless ไปท่ี Site1 Site2 และ 
Site3 ซ่ึงมีระยะทางแสดงดงัภาพ ระบบท่ีออกแบบไวส้ามารถท่ีจะท าการขยายจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติมไดอี้กใน
อนาคต 
 ในส่วนของ Router MikroTik เป็น Router ท่ีใชง้านง่าย มีราคาถูก โดยจะท าการ Config ใหมี้ความสามารถดงัน้ี    

- เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล User ได ้
- จ ากดัเวลา และความเร็ว ในการใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้
- ก าหนดจ านวนผูใ้ชง้านต่ออุปกรณ์ได ้เช่น 1 ช่ือผูใ้ช/้2 อุปกรณ์ 
- ก าหนดระยะเวลาการใชง้านคูปองได ้
- ก าหนดราคาของแพค็เกจได ้
- รองรับการเก็บขอ้มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (พรบ.คอมพิวเตอร์) 
- ส ารองฐานขอ้มูลได ้
- ตั้ง Landing Page หลงัจาก Login ส าเร็จได ้
- Disconnect ผูใ้ชง้านท่ีไม่ตอ้งการ 
- Bypass เคร่ืองคอมฯ โทรศพัทมื์อถือ หรือกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ท่ีตอ้งการใหใ้ชเ้น็ตแต่ไม่ตอ้ง Login 
- ก าหนดเวบ็ไซตท่ี์สามารถเขา้ไดโ้ดยไม่ตอ้ง Login 
- ก าหนด Cookie และช่วงเวลาได ้สามารถใหล้อ็กอินคร้ังเดียววนัละคร้ัง ภายในหน่ึงวนัไม่ตอ้งลอ็กอินแม ้
   จะถูกตดัออกจากระบบแลว้ได ้
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- มีระบบ Coupon/Login Feature 
- หนา้เวบ็ Login สามารถเปล่ียนได ้ 
- ออกแบบหนา้ตาและรูปแบบคูปองเองได ้        

 เม่ือท าการติดตั้งเสร็จแลว้ไดท้ าการอบรมวธีิการใชง้านใหก้บั ตวัแทนของชาวบา้นท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแล
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
สรุปผลการวจัิย   

การวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มชาวบา้นภายในต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ 
จงัหวดักาญจนบุรี จ านวนทั้ งหมด 200 คน เม่ือจ าแนกตามปัจจัยทางด้านลกัษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของกลุ่ม
ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการแลกเปล่ียนความรู้ 
ปัจจยัทางดา้นทัศนคติเก่ียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบและความเป็นส่วนตวั และปัจจยัทางดา้นการได้รับ
ประโยชน์จากการใช ้พบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี และเม่ือจ าแนกตามปัจจยัทางดา้น
คุณค่าทางดา้นความบนัเทิง พบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนทุนวิจยัจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี และขอขอบพระคุณเทศบาลต าบลล่ิน
ถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีด าเนินการติดต่อประสานงานต่างๆ ท าใหง้านวจิยัน้ีประสบความส าเร็จในการท า
วจิยั จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี    
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย วิทยาเขตตรัง 

Study on motivation of personnel performing of Natural Resources and Environment Institute  
Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang Campus 

 
กนัตก์นิษฐ ์แสนพานิช1* และ  สุภาวดี กลบัใหม่1 
Kankanit Sanpanich1* and  Supawadee klubmai1 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานและศึกษาขอ้เสนอแนะใน
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  เป็นการศึกษาเชิงส ารวจใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาจากประชากร คือ บุคลากร 37 คน 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ  และ  พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ระดบัปริญญาตรี ประเภทจา้ง
เหมาบริการ อายงุาน 6-10 ปี มีระดบัทศันคติต่อองคก์รมากกวา่ทศันคติต่องาน เฉล่ีย 3.67 โดยทศันคติต่อองคก์รมากท่ีสุดท่ี
จะไม่คิดเปล่ียนไปท างานท่ีองคก์รอ่ืน เฉล่ีย 4.00 และทศันคตินอ้ยท่ีสุดต่อนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเล่ือนขั้น 
เล่ือนต าแหน่ง มีความเป็นธรรม และชดัเจนเหมาะสม เฉล่ีย 3.38 ทั้งน้ีเม่ือวเิคราะห์ดา้นแรงจูงใจส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด
ต่อการทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งเต็มก าลงัความรู้ ความสามารถ เฉล่ีย 4.19 และ
นอ้ยท่ีสุด คือ การไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยหรือรับรางวลัอนัเน่ืองมาจากผลการปฏิบติังานท าใหมี้ก าลงัใจท างานอยา่ง
เต็มท่ี เฉล่ีย 3.43 ทั้ งน้ีเสนอแนะว่าควรปรับปรุงหรือเพ่ิมสวสัดิการการรักษาพยาบาลเพ่ือจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน  
 
ค าส าคญั : แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ,บุคลากร ,การปฏิบติังาน 
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1 Natural Resources and Environment Institute, 179 M.3 Mai Fad Sub-district, Sikao District, Trang 92150, Thailand. 
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ABSTRACT 
 

 Study on motivation of personal performing of Natural Resources and environment institute 
Rajamanglala University of Technology Srivijaya, Trang Campus.The objective of this research were to study motivation 
of personal performing and motivational suggestion of performing. The research was opinion survey by used 
questionnaire as the tool the sample of personal 37 samples. A data was statistic  analysis by using frequency, percentage, 
mean and standard deviation found that the most of gender was male, education was bachelor”s degree, service 
employee, working age were 6-10 years. The opinion level to institute more than working opinion 3.67 by the most 
opinion to institute no changed job to orther organization average were 4.00 and lowest opinion was policy and rule to 
promotion get fairness and suitable average was 3.38.When motivation analysis found that the most agree with attempt to 
working in the responsibilities duty average was 4.19 and lowest was receive admiration, praise and reward from hard 
working average was 3.43.The suggestion of this research should addition treat welfare for working motivation.    

                     
Keywords : motivation of personal performing, personal, performing. 

 
บทน า 
 สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
วิทยาเขตตรัง ท่ีประกาศจดัตั้งสถาบันฯ เม่ือวนัท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2551 มีหน้าท่ีให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอน การจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ และสร้างงานวิจยัดา้น
การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ  ดังนั้ นการท่ีสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้ตอ้งสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ แต่การท่ี
บุคลากรจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ตอ้งให้บุคคลากรในหน่วยงานมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
เพ่ือให้องค์กรสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้แต่จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารถึงระดบัพนกังานพบวา่บุคลากรแต่ละคนมีบทบาทในการปฏิบติั
หนา้ท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกนัตามต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบท าให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีแตกต่าง
กนั เช่น คนท่ีได้รับต าแหน่งใหม่มกัมีความตั้งใจจริงท่ีจะท างาน แต่หากมีส่ิงใดมากระทบจะท าให้ความตั้งใจลดต ่าลง 
คุณภาพของงานจะต ่าลง ดงันั้นการจูงใจจึงเป็นกระบวนการกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดการพฒันาปรับปรุงผลงานให้ดีข้ึน
ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บส่ิงตอบแทนทางใจ (Psychic income) เพ่ือท าให้เกิดความทุ่มเทความสามารถ ความอุตสาหะ พยายามใน
การท างานอยา่งเตม็ท่ี หากการจูงใจลดลงความอุตสาหะในการท างานก็จะลดต ่าลงดว้ย การส่งเสริมใหค้นมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานจึงเป็นส่ิงส าคญั แต่แรงจูงใจก็มิใช่ส่ิงท่ีจะสร้างข้ึนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว และบงัคบัใหด้ ารงอยูไ่ดต้ลอดไป ดงันั้น
ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของคนเพ่ือท่ีจะโน้มนา้วหรือเสริมสร้างให้คนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้แก่
องคก์ารไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร   
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจอยา่งยิง่ท่ีจะท าการศึกษาวา่มีองคป์ระกอบของแรงจูงใจใดบา้งท่ีมีผลตอ่การปฏิบติังาน
ของบุคลากรในองคก์รเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการท่ีจะวางนโยบายและแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานของ
สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 37 คน ท่ีบรรจุก่อนเดือน ต.ค. 2560 เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
SD)  

2. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 ตวัแปรต้น                                                                    ตวัแปรอสิระ 
 
 
 
 
 
 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  3.1 ลกัษณะเคร่ืองมือ 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบสอบถามโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเพ่ือสอบถาม   กลุ่มตวัอยา่งโดยจดัท าแบบสอบถามให้
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ตอน  
      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นแบบบนัทึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพ่ือบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ เพศ   ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากรอายกุารท างาน 

               ตอนท่ี 2 เ แบบสอบเก่ียวกบัความรู้สึกของท่านเก่ียวกบัทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์ร 
 แต่ละขอ้มีระดบัความเห็นท่ีใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั คือ  
  ขอ้ท่ีเลือก   คะแนน 
  เห็นดว้ยอยา่งยิง่          5 
  เห็นดว้ย          4 
  ไม่แน่ใจ          3 
  ไม่เห็นดว้ย       2 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่         1 
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของท่านในปัจจุบนั แต่ละขอ้มีระดบัความเห็น
ท่ีใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั คือ  
  ขอ้ท่ีเลือก   คะแนน 
  เห็นดว้ยอยา่งยิง่        5 
  เห็นดว้ย           4 
  ไม่แน่ใจ           3 
  ไม่เห็นดว้ย         2 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดบัการศึกษา 
3. ประเภทบุคลากร 
4. อายกุารท างาน 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานบุคลากรของสถาบนั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- ทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์ร 
- ความเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน 
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  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่        1 
              ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามท่ีใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
  3.2 วธีิสร้างเคร่ืองมือ 
    การสร้างเคร่ืองมือใชใ้นการเก็บรวบรวม ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเอง ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   1) ศึกษาหลกัการทฤษฎีจากต ารา เอกสาร บทความทางวชิาการและงานวจิยั 
   2) น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยั 
   3) สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) แลว้น ามาพิจารณาความเหมาะสมของส านวนภาษา การใช้ถอ้ยค า และน าแบบสอบถามไปปรับปรุง
แกไ้ข 
   4) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากนั้นจึงน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  4.1 ผูว้ ิจยัขอความร่วมมือจากบุคลากรของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเก็บ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
  4.2 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดม้าด าเนินการตามขั้นตอนการวิจยัต่อไป 
 5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  5.1ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี และ
การหาค่าร้อยละ 
     5.2 ค  าถามเก่ียวกบัทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์รดา้นความรู้สึกของท่านเก่ียวกบัสถานภาพงานท่ี
ท่านก าลงัท าอยู ่ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี และการหาค่าร้อยละโดยก าหนดเกณฑใ์นการแปล
ความหมายของค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑด์งัน้ี  
  ค่าเฉล่ีย  แปลความหมาย   
  4.50 – 5.00 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  3.50 – 4.49 เห็นดว้ย 
  2.50 – 3.49 ไม่แน่ใจ 
  1.50 – 2.49 ไม่เห็นดว้ย 
  1.00 – 1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   5.3 ค  าถามเก่ียวกบัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของท่านในปัจจุบนัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
หาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑด์งัน้ี  
  ค่าเฉล่ีย  แปลความหมาย 
  4.50 – 5.00 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  3.50 – 4.49 เห็นดว้ย 
  2.50 – 3.49 ไม่แน่ใจ 
  1.50 – 2.49 ไม่เห็นดว้ย 
  1.00 – 1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 6. สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั  
   สถิติพ้ืนฐาน (โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Excel และSPSS FOR WINDOW ) 
   (1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
   (2) ค่าเฉล่ีย (Mean : x ) 

                              
x

x
N

=


 

        เม่ือ x  แทน ค่าเฉล่ีย 

    x   แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
    N      แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
   (3) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

    ( )
2

. .
x x

S D
N

−
=

  

         เม่ือ   . .S D  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                 x   แทน คะแนนระดบัการประเมิน 
                  x   แทน ค่าเฉล่ีย  
                N  แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

ผลและวจิารณ์ผล 
 1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวเิคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ดงันี ้
ตารางที ่1 จ านวนและค่าแสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรท่ีศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ     

ชาย 22 60.00 

หญิง 15 40.00 

รวม 37 100.00 

2.ระดบัการศึกษา     

ต ่ากวา่ ม.6 3 08.11 

ปวช./ม.6  5 13.51 

ปวส. 6 16.22 

ปริญญาตรี 21 56.76 

สูงกวา่ปริญญาตรี 2 05.41 

รวม 37 100.00 
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3.ประเภทบุคลากร    

ขา้ราชการ 0 00.00 

พนกังานมหาวทิยาลยั 13 35.14 

พนกังานราชการ 1 02.70 

จา้งเหมาบริการ 16 43.24 

ลูกจา้งชัว่คราว 7 18.92 
รวม 37 100.00% 

   

4.อายกุารท างาน    

ต ่ากวา่  1 ปี 1 02.70 

1-5 ปี 11 29.73 

6-10 ปี 15 40.54 

10 ปีข้ึนไป 10 27.03 

รวม 37 100.00 

  
  จากตารางท่ี 1 พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง มีทั้งส้ิน 37 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เพศหญิง 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 56.74 รอ
งงมามีระดบัการศึกษา ปวส. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 และนอ้ยท่ีสุดสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 05.41 ประเภทบุคลากรส่วนใหญ่เป็นจ้างเหมาบริการ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 รองลงมาพนักงาน
มหาวทิยาลยั จ านวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.14 และไม่มีขา้ราชการ  อายุการท างานส่วนใหญ่มีอายงุาน 6-10 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 40.54 
รองลงมาอายงุาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03  
 1. 2 ความเห็นเก่ียวกับทัศนคติต่องานและทัศนคติต่อองค์กรเป็นการสอบถามความรู้สึกของท่านเก่ียวกับ
สถานภาพงานท่ีท่านก าลงัท าอยู ่ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานเก่ียวกบัทศันคติต่องานและทศันคติต่อ องคก์รโดยรวมในแต่ละดา้น 

ความเห็นเก่ียวกบัทศันคติ   ระดบัทศันคติ 

ทศันคติต่องาน 3.58 7.82 เห็นดว้ย 

ทศันคติต่อองคก์ร 3.67 8.96 เห็นดว้ย 

รวม 3.62 8.39 เห็นดว้ย 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง มีระดบัทศันคติภาพรวมเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 3.62  และเม่ือมองรายดา้นพบวา่
มีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยต่อระดบัทศันคติองคก์รมากกวา่ทศันคติต่องาน  
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานเก่ียวกบัทศันคติต่องานแยกรายขอ้ 

ทศันคติต่องาน   ระดบัทศันคติ 

1.สถานท่ีท างานมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเหมาะสม 3.92 7.02 เห็นดว้ย 
2.อุปกรณ์และเคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ท างานมีเพียงพอ เหมาะสม 

3.57 7.13 เห็นดว้ย 

3.มีการสนบัสนุนความปลอดภยัในการท างานของบุคลากร
อยา่งเหมาะสม 

3.43 6.66 ไม่แน่ใจ 

4.งานท่ีรับผิดชอบมีความทา้ทาย ปริมาณงานท่ีไดรั้บ
เหมาะสม 

3.73 10.01 เห็นดว้ย 

5.องคก์รมีการสนบัสนุนและใหโ้อกาสกา้วหนา้หรือเล่ือน
ต าแหน่ง 

3.32 8.65 ไม่แน่ใจ 

6.ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษาเม่ือประสบ
ปัญหาทั้งจากการท างานและปัญหาส่วนตวั 

3.43 7.27 ไม่แน่ใจ 

7.ท่านไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัท่ีดีจากเพ่ือนร่วมงาน 3.86 9.15 เห็นดว้ย 

8.เงินเดือน ค่าจา้ง และสวสัด์ิการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม 3.35 6.66 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.58 7.82 เห็นดว้ย 

  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง มีทศันคติต่องานภาพรวมเห็นดว้ย เฉล่ีย 3.58  มีระดบัทศันคติต่องานเห็นดว้ย
และไม่แน่ใจในจ านวนเท่ากนั  โดยพบวา่มีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยมากท่ีสุดต่อดา้นสถานท่ีท างานมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
เหมาะสม เฉล่ีย 3.92  และมีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดต่อไม่แน่ใจต่อการองคก์รมีการสนบัสนุนและใหโ้อกาสกา้วหนา้หรือ
เล่ือนต าแหน่ง เฉล่ีย 3.32  
ตารางที ่4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานเก่ียวกบัทศันคติต่อองคก์รแยกรายขอ้ 

ทศันคติต่อองคก์ร          ระดบัทศันคติ 

1.ท่านเขา้ใจวสิยัทศัน์และเป้าหมายขององคก์รอยา่งชดัเจน 3.46 9.69 ไม่แน่ใจ 
2.องคก์รมีโครงสร้างการบงัคบับญัชาและการก าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบท่ีชดัเจนเหมาะสมกบังาน 

3.84 12.42 เห็นดว้ย 

3.นโยบายและกฎระเบียบต่างๆในการปฏิบติังานชดัเจน 
เหมาะสมและสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จ
ได ้

3.59 8.82 เห็นดว้ย 

4.นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือน
ต าแหน่ง มีความเป็นธรรม และชดัเจนเหมาะสม 

3.38 8.08 ไม่แน่ใจ 
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5.ท่านเช่ือมัน่วา่องคก์รของท่านเป็นหน่วยงานท่ีดีมัน่คงและ
สามารถเติบโตต่อไปในอนาคต 

3.68 7.06 เห็นดว้ย 

6.เม่ือมีผูอ่ื้นกล่าวถึงองคก์รของท่านในทางท่ีไม่ดีท่าจะ
โตต้อบและช้ีแจง45.ขอ้เทจ็จริงในทนัที 

3.73 9.34 เห็นดว้ย 

7.ท่านไม่คิดท่ีจะเปล่ียนไปท างานท่ีองคก์รอ่ืน 4.00 7.33 เห็นดว้ย 

รวม 3.67 8.96 เห็นดว้ย 

 จากตาราง พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติต่อองคก์รภาพรวมเห็นดว้ย เฉล่ีย 3.67 ทั้งน้ีเม่ือมองราย
ขอ้พบว่า ไม่แน่ใจต่อความเขา้ใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรอย่างชดัเจน  เฉล่ีย 3.46 และไม่แน่ใจนโยบาย และ
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง มีความเป็นธรรม และชดัเจนเหมาะสม เฉล่ีย 3.38 
ตารางที ่5 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานเก่ียวกบัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของท่านในปัจจุบนั 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน   
ระดบัการ
จูงใจ 

1.ท่านมีความทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของท่านอยา่งเตม็ก าลงัความรู้ ความสามารถของท่านเสมอ 

4.19 11.99 เห็นดว้ย 

2.ท่านมีการตั้งเป้าหมายในการปฏิบติังาน 4.05 12.26 เห็นดว้ย 
3.ท่านมีความสุขกบัการท างาน และมาท างานตรงเวลาเสมอ ไม่ขาดงานหากไม่มี
ความจ าเป็นหรือมีเหตผุลท่ีเหมาะสม 

4.00 9.71 เห็นดว้ย 

4.เม่ือพบกบัปัญหาหรืออุปสรรคในการท างานท่านไม่ทอ้ถอยแต่พยายามหาทาง
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

4.05 10.31 เห็นดว้ย 

5.เงินเดือน สวสัดิการและผลตอบแทนต่างๆท่ีท่านไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนัท าใหท่้าน
มีก าลงัใจท างานเตม็ท่ี 

3.51 5.41 เห็นดว้ย 

6.การไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยหรือรับรางวลัอนัเน่ืองมาจากผลการ
ปฏิบติังานท าใหท่้านมีก าลงัใจท างานอยา่งเตม็ท่ี  

3.43 8.11 ไม่แน่ใจ 

7.โดยรวมแลว้ในปัจจุบนัท่านมุ่งมัน่และยนิดีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี 

3.97 11.15 เห็นดว้ย 

รวม 3.89 9.85 เห็นดว้ย 

 จากตารางท่ี 5  พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในปัจจุบนั เฉล่ีย 3.89              
แต่เม่ือมองรายขอ้พบวา่เห็นดว้ยมากท่ีสุดต่อแรงจูงใจความพยายาม ในการปฏิบติังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่าน
อยา่งเตม็ก าลงัความรู้ ความสามารถของท่านเสมอ เฉล่ีย 4.19 และไม่แน่ใจต่อแรงจูงใจการไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชย
หรือรับรางวลัอนัเน่ืองมาจากผลการปฏิบติังานท าใหท่้านมีก าลงัใจท างานอยา่งเตม็ท่ี เฉล่ีย 3.43  
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 2. วจิารณ์ผล 
  2.1 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    จากการวิจัย พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง เห็นดว้ยต่อทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์ร ท่ีเห็นดว้ยอาจเกิด
จากสถาบันฯ เป็นองค์กรท่ีสังกัดภายใตม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเขา้ใจไดว้่าการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิการต่างๆ ตอ้งข้ึนอยู่กับมหาวิทยาลยัฯ ในการขบัเคล่ือน แต่ทั้ งน้ียงัมีบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี
บางส่วนท่ีไม่แน่ใจต่อมีการสนับสนุนความปลอดภยัในการท างานของบุคลากรอยา่งเหมาะสม ไม่แน่ใจต่อองค์กรมีการ
สนบัสนุนและให้โอกาสกา้วหนา้หรือเล่ือนต าแหน่ง ไม่แน่ใจต่อผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษาเม่ือประสบ
ปัญหาทั้งจากการท างานและปัญหาส่วนตวั ไม่แน่ใจต่อเงินเดือน ค่าจา้ง และสวสัด์ิการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม ซ่ึงสาเหตุท่ี
บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีเกิดความแน่ใจอาจเพราะวา่ผูบ้ริหารขาดการช้ีแจงหรือจาดการเอาใจใส่ต่อพนกังานนอ้ยเกินไปท าให้
พนักงานขาดความไวว้างใจหรือความเช่ือมัน่ในตวัของผูบ้ริหารซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐวตัร สนหอม (2550 : 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยั
พบว่า ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 1. ดา้นลกัษณะงาน 2. ดา้นบรรยากาศในการท างาน 3. ดา้นการไดรั้บการยอมรับจาก
ผู ้บังคับบัญชา 4. ด้านความส าเร็จในการท างาน 5. ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 6. ด้านวิธีการปกครองของ
ผูบ้งัคบับญัชา 7. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 8. เง่ือนไขสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ 9. ดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการ ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จากการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ อายงุาน ต าแหน่ง ในขณะท่ีเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
     ส่วนดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้นพบวา่เห็นดว้ยกบัแรงจูงใจท่ีสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีให้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของกรองจิตต์ พรหมรักษ์ (2529)                  
ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการท างานของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัและไม่ไดรั้บรางวลั ผลการวจิยั
พบวา่ บรรณารักษท่ี์ไดรั้บรางวลัมีแรงจูงใจในการ 
ท างานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือมองรายขอ้ของแรงจูงใจยงัคงไม่แน่ใจต่อการไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยหรือรับรางวลัอนั
เน่ืองมาจากผลการปฏิบติังานท าใหท่้านมีก าลงัใจท างานอยา่งเตม็ท่ี  
  2.2 เพื่ อ ศึกษาข้อ เสนอแนะในการส ร้างแรงจูงใจในการป ฏิบั ติ งานของบุ คลากรสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    
   จากการวิจัย พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรังมีขอ้เสนอแนะวา่องคก์รควรมีการปรับปรุงเร่ืองสวสัดิการการ
รักษาพยาบาลใหก้บับุคลากร 
  

สรุปผลการวจัิย 
  ดา้นทศันคติต่องานและทศันคติต่อองคก์ร พบวา่ บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง มีระดบัทศันคติภาพรวมเห็นดว้ย โดยระดบัทศันคติต่อ
องค์กรมากกว่าทศันคติต่องาน เฉล่ีย 3.67 มองรายขอ้พบวา่ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อองค์กรมากท่ีสุดท่ีจะไม่คิดเปล่ียนไป
ท างานท่ีองค์กรอ่ืน เฉล่ีย 4.00 และทศันคติน้อยท่ีสุดต่อนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง               
มีความเป็นธรรม และชดัเจนเหมาะสม เฉล่ีย 3.38  
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 ดา้นแรงจูงใจต่อการปฏิบติังาน พบวา่บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในปัจจุบนั
มองรายขอ้พบวา่ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดต่อการทุ่มเท ความพยายาม ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่ง
เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ เฉล่ีย 4.19 และน้อยท่ีสุด คือ การได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยหรือรับรางวลัอัน
เน่ืองมาจากผลการปฏิบติังานท าใหมี้ก าลงัใจท างานอยา่งเตม็ท่ี เฉล่ีย 3.43 
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การมีส่วนร่วมในการรณรงค์หยุดการเผาป่าของชาวบ้านในจังหวดัน่าน  

The Participation of Nan People in The Campaign to Stop Burning Forests 
 

สวาท สายปาระ1*  และ  เพลิฬ สายปาระ1   
Sawat Saipara1* and  Plern Saipara1 

 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการรณรงค์หยดุการเผาป่าของชาวบา้นในจงัหวดัน่าน                
ท าการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามและท าการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก จาก
ชาวบา้น บา้นม่วงเจริญราษฎร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน จ านวน 27 ครัวเรือน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 
2561 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ระดบัการมีส่วนร่วมในการรณรงคห์ยดุการเผาป่าของชาวบา้นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงแกไ้ข และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบวา่ระดบัการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: การมีส่วนร่วม, การรณรงคห์ยดุการเผาป่า 
 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study the participation of Nan people in the campaign to stop burning forests. 

The tool used in this research is a questionnaire. This sample are 27 family with convernience sampling method. The 
survey conducted between October 2017 and March 2018. The results show that the level of participation of Nan people 
in the campaign to stop burning forests as the overview is standing in high level. When considering each aspect include 
participation in problem study, participation in practice, participation in maintenance and improvement and participation 
in monitoring and evaluation are standing in high level. 

 
Keyword: participation, the campaign to stop burning forests 
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บทน า 
การเกิดไฟป่าในประเทศไทยส่วนมากมีสาเหตุจากการกระท าของมนุษย ์เน่ืองจากปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจ สังคม 

ท าใหป้ระชาชนตอ้งเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีตอ้งจุดไฟในพ้ืนท่ีป่าหลายรูปแบบ ท าใหเ้ป็นสาเหตุของ
การเกิดไฟป่า การเกิดไฟป่าโดยฝีมือของมนุษย์มีทั้ งตั้ งใจหรือโดยประมาท ซ่ึงแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมและ
วตัถุประสงค์ท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ ล่าสัตว ์จุดไฟเพ่ือให้สัตวห์นีออกจากท่ีซ่อน เพ่ือสะดวกในการล่า เผาไร่ เผาก าจดัวชัพืช 
เตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยปราศจากการควบคุมท าใหไ้ฟลุกลามเขา้ไปในป่า หาของป่า ตีผึ้ง เก็บไข่มดแดง ผกัหวาน หน่อไม ้
เห็ด ใบตองตึง เก็บฟืน เล้ียงสตัว ์เพ่ือใหห้ญา้แตกใบอ่อนเป็นอาหารสัตวใ์นบริเวณใกลพ้ื้นท่ีป่าแลว้เกิดลุกลามเขา้ไปในป่า 
นกัท่องเท่ียวหุงตม้อาหาร ใหแ้สงสวา่ง ใหค้วามอบอุ่น แลว้ดบัไม่สนิทเกิดเป็นไฟป่าในท่ีสุด (www.dnp.go.th/forestfire) 

จงัหวดัน่าน มกัจะมีปัญหาหมอกควนั จากการเผา รวมถึงไฟป่าท่ีเกิดข้ึน ไดส้ร้างความสูญเสียและเป็นอนัตรายต่อ
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนและทางราชการ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว รวมถึงสภาพอากาศท่ี
มีฝุ่ นละออง ขนาดเล็ก ท าให้ช่วงท่ีมีไฟป่า ประชาชนจะป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งน้ีเพ่ือรักษาไวซ่ึ้งคุณภาพ
อากาศท่ีดีและเป็นท่ีช่ืนชมของนักท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีทางจงัหวดัไดเ้ชิญชวนให้นกัท่องเท่ียว เขา้มาเท่ียวจงัหวดั
น่าน ตลอดทั้งปี หน่วยงานทางราชการในจงัหวดัไดข้อความร่วมมือจากประชาชนให้งดการบุกรุกแผว้ถางป่า และการจุด
ไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งไดรั้บโทษตามพ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พร บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์าพ.ศ. 2535 แลว้แต่
กรณี               มีอัตราโทษจ าคุกตั้ งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้ งแต่ 5,000 – 100,000 บาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ หาก
จ าเป็นตอ้งจุดไฟเผาเศษวชัพืชท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงอยูใ่กลก้บัป่าธรรมชาติจะตอ้งท าแนวกนัไฟลอ้มรอบพ้ืนท่ีก่อนท าการจุดไฟ 
และตอ้งควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดไฟลุกลามเขา้พ้ืนท่ีป่า ธรรมชาติ บริเวณสองขา้งทางหลวงทุกสายใน
ท้องท่ีจังหวดัน่าน ให้งดเวน้จุดไฟเผา (http://www.legendnews.net/) จากวิกฤติการณ์คนในท้องถ่ินจึงมีบทบาทในการ
ช่วยกนัแกปั้ญหา และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือก าหนดวิถีชีวิตของประชาชานดว้ยตวัของประชาชนเอง โดยรัฐเป็นฝ่ายสนบัสนุนตาม
ความจ าเป็น ซ่ึงอาจมีหน่วยงานท่ีจดัการแตกต่างกนัไป ตั้งแต่ครัวเรือน กลุ่มสถาบนั และชุมชน โดยทุกองคก์รตอ้งกระท า
ร่วมกนั และตอ้งมีการจกัองคก์รของชุมชนอยา่งเป็นระบบแบบแผน จึงจะสามารถท าให้การกระท าร่วมกนัเกิดข้ึนได ้(ธีร
ศกัด์ิ ค  าแสนพนัธ์. 2553) 
 ดงันั้น จึงมีการการรณรงค์เพ่ือหยุดการเผาป่าข้ึน โดยการสร้างความรู้ ความเขา้ใจผลกระทบและตระหนักถึง
อนัตรายควนัพิษท่ีเกิดจากไฟป่าใหแ้ก่ชาวบา้น ไดห้ยดุการจุดไฟเผาป่าและจุดไฟเผาไร่นา เพ่ือลดควนัไฟท่ีเกิดจากการเผา
ไหม ้เพ่ือป้องกนัและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้ดใสสมบูรณ์ส าหรับทุกคนในชุมชน 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ชาวบา้น บา้นม่วงเจริญราษฎร์ หมู่ท่ี 3 ต  าบลบ่อสวก อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน จ านวน 27 ครัวเรือน ระหวา่งเดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ท าการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามและท าการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ดว้ย
วธีิการสุ่มแบบตามสะดวก  
 
 
 

http://www.legendnews.net/


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  643 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสอบถาม เพ่ือหาค่าร้อยละและขอ้มูลของขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามและหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นการเขา้ร่วมกิจกรรมของชาวบา้น  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนบา้นม่วงเจริญราษฎร์ 
 ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 
 โดยมีการสุ่มตวัอยา่งประชากรบา้นม่วงเจริญราษฎร์ จ านวน 27 ครัวเรือน และมีการก าหนดขอ้ค าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ดงัน้ี 
 ดีมาก  ก าหนดน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
 ดี  ก าหนดน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
 ปานกลาง   ก าหนดน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
 พอใช ้  ก าหนดน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
 ควรปรับปรุง  ก าหนดน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

 เม่ือไดค้่าเฉล่ีย ( Mean ) แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจของประชาชนบา้นม่วงเจริญราษฎร์
ต่อกิจกรรมโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่าท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย   การแปลผล 
 4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัดีมาก 
 3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัดี 
 2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัปานกลาง 
 1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.49                             มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัควรปรับปรุง 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตอนท่ี 1  ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย แลว้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
ตอนท่ี 2  ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้น าเสนอในรูป 

ตารางประกอบค าบรรยาย 
เกณฑก์ารแปลความหมาย 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.50 – 5.00 หมายความวา่    มีความพึงพอใจในระดบั  มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.50 – 4.49 หมายความวา่    มีความพึงพอใจในระดบั  มาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50 – 3.49 หมายความวา่    มีความพึงพอใจในระดบั  ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.50 – 2.49 หมายความวา่    มีความพึงพอใจในระดบั  ควรปรับปรุง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.49 หมายความวา่    มีความพึงพอใจในระดบั  ควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 
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ผลการศึกษา 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการรณรงคห์ยดุการเผาป่า  ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือน  พฤษภาคม  2560 พบวา่  

ส่วนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลเพศของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า 
เพศ                                         จ านวน                                              ร้อยละ 
ชาย                                              15                                                  55.56 
หญิง                                             12                                                 44.44 
รวม                                              100                                                100 

จากตารางท่ี  1  พบวา่เป็นเพศหญิง  จ านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ  55.55 และ เพศชาย  จ านวน  12  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  44.44  ตามล าดบั 
ตารางที ่2 แสดงขอ้มูล อายขุองผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า 

อาย ุ                                               จ านวน                                        ร้อยละ                    
20 – 30 ปี                                           3                                             11.11 
31 – 40 ปี                                         14                                             51.85 
41 – 50 ปี                                           4                                             14.81 
50 ปีข้ึนไป                                         6                                             22.22 
รวม                                                 27                                               100 

 จากตารางท่ี  2  พบวา่ผูร้ณรงคส่์วนใหญ่จะมีอายตุั้งแต่ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ  51.85 รองลงมาอาย ุ50 ปีข้ึนไป  
คิดเป็นร้อยละ  22.22  รองลงมาอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.81 รองลงมาอนัดบัสุดทา้ยคิดเป็นร้อยละ  11.11 ตามล าดบั    
ตารางที ่3 แสดงขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า 

ระดบัการศึกษา                                    จ านวน                                                   ร้อยละ                   
ไม่ไดเ้รียน                                                1                                                             3.70 
ประถมศึกษา                                          20                                                            74.07 
มธัยมศึกษา                                              2                                                             7.41 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า                         1                                                             3.70 
ปริญญาตรี                                               2                                                             7.41 
สูงกวา่ปริญญาตรี                                    1                                                             3.70 
รวม                                                           27                                                           100                  

จากตารางท่ี  3  พบวา่ผูร้ณรงคส่์วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 74.07 อนัดบัท่ี  2 ระดบั
มธัยมศึกษา และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.4รองลงมาระดบัปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรีและไม่ไดเ้รียน  คิดเป็นร้อยละ  
3.70  ตามล าดบั 
ตารางที ่4 แสดงขอ้มูลตามภูมิล าเนาของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า 

ภูมิล าเนา                                                จ านวน                                                     ร้อยละ                  
เกิดในต าบลน้ี                                         27                                                             100 
ยา้ยมาจากต าบลอ่ืน                                 -                                                                  - 
รวม                                                        27                                                              100              
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จากตารางท่ี  4  พบวา่ผูร้ณรงคส่์วนใหญ่จะเป็นคนในพ้ืนท่ีคิดเป็นร้อยละ  100   
ตารางที ่ 5  แสดงขอ้มูลการมีต าแหน่งทางสงัคมของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า 

ต าแหน่งทางสงัคม                                       จ านวน                                        ร้อยละ         
มี                                                                     8                                                29.63 
ไม่มี                                                               19                                               70.37 
รวม                                                                 27                                               100 

จากตารางท่ี  5  พบวา่ผูท่ี้มีต  าแหน่งทางสงัคมส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนร่วมในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  70.37 รองลงมา
จะมีส่วนร่วมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ  29.63  ตามล าดบั 
ตารางที ่6 แสดงขอ้มูลการประกอบอาชีพของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า 

อาชีพ                                                            จ านวน                                        ร้อยละ       
รับราชการ หรือรัฐวสิากิจ                              -                                                      - 
คา้ขาย                                                             2                                                    7.14 
รับจา้ง                                                            1                                                     3.70 
เกษตรกร                                                       20                                                 74.07  
อ่ืน ๆ                                                              3                                                  11.11 
รวม                                                              27                                                   100 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 74.07 อนัดบัท่ีสองอาชีพอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 
11.11  รองลงมาเป็นอาชีพค่าขาย  คิดเป็นร้อยละ  7.41  อนัดบัสุดทา้ยเป็นอาชีพรับจา้ง  คิดเป็นร้อยละ  3.70  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 7  แสดงขอ้มูลในการประกอบอาชีพรองของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า 

อาชีพ                                                            จ านวน                                        ร้อยละ       
คา้ขาย                                                             3                                              11.11 
รับจา้ง                                                           20                                             74.07 
เกษตรกร                                                         3                                             11.11 
อ่ืน ๆ                                                               -                                                  - 
รวม                                                              27                                                   100 

จากตารางท่ี 7 พบว่าการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจา้ง  คิดเป็นร้อยละ  74.07 อนัดบัท่ีสองอาชีพ
เกษตรและอาชีพคา้ขาย  คิดเป็นร้อยละ 11.11  รองลงมาเป็นอาชีพรับจา้ง  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 8  แสดงขอ้มูลรายไดข้องครัวเรือนต่อเดือนของผูร้ณรงคห์ยดุการเผาป่า 

รายไดต้่อเดือน                                            จ านวน                                           ร้อยละ      
ต ่ากวา่  5,000 บาท                                          4                                                   14.81 
5,000 – 10,000 บาท                                      18                                                   66.66 
10,000 - 20,000 บาท                                       1                                                      3.71 
มากกวา่  20,000 บาท                                      4                                                    14.81 
รวม                                                                 27                                                   100 
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จากตารางท่ี 8 พบวา่รายไดข้องครัวเรือนต่อเดือนส่วนใหญ่จะมีรายไดต้ั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  
66.66  รองลงมาอนัดบัท่ีสองมีรายไดต้  ่ากวา่  5,000 บาท และ มากกวา่ 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.81  อนัดบัสุดทา้ยมี
รายไดต้ั้งแต ่ 10,000 – 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.71  ตามล าดบั 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลสถานการณ์เผาป่าในหมู่บา้น 
ตารางที ่ 9 แสดงขอ้มูลสาเหตขุองการเกิดการเผาป่าในหมู่บา้น  

การเกิดการเผาป่าในหมู่บา้น                           จ านวน                                            ร้อยละ     
การเผานา / ไร่                                                     10                                                 37.04   
ล่าสตัว ์                                                                 -                                                     - 
การเก็บหาของป่า                                                  4                                                 14.81 
เผาขยะ                                                                  7                                                 25.93 
การเผาหญา้เพ่ือเล้ียงสตัว ์                                    6                                                  22.22 
อ่ืน ๆ                                                                    -                                                     - 
รวม                                                              27                                                   100 

จากตารางท่ี  9  พบว่าสาเหตุของการเกิดการเผาป่าในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นการเผานา / ไร่  คิดเป็นร้อยละ  
37.04  รองอนัดบัท่ีสองการเผาขยะ  คิดเป็นร้อยละ  25.93 รองลงมาเป็นการเผาหญา้เพ่ือเล้ียงสัตว ์ คิดเป็นร้อยละ  22.22  
รองลงมาเป็นการเก็บหาของป่า  คิดเป็นร้อยละ  14.81 อนัดบัสุดทา้ยอาชีพล่าสตัวแ์ละอ่ืน ๆ   ตามล าดบั 
ตารางที ่ 10  แสดงขอ้มูลผูท่ี้ท าใหเ้กิดการเผาป่าในชุมชน 

การเกิดการเผาป่าในชุมชน                              จ านวน                                            ร้อยละ     
คนในชุมชน                                                        27                                                    100 
คนนอกชุมชน                                                      -                                                       - 
ไม่ทราบ                                                              -                                                        - 
อ่ืน ๆ                                                                   -                                                        - 
รวม                                                              27                                                   100 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ผูท่ี้ท าใหเ้กิดการเผาป่าส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  100  รองลงมาจะเป็น
คนนอกชุมชน  ไม่ทราบ และอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ  0  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 11  แสดงขอ้มูลผลกระทบจากการเผาป่า 

ผลกระทบจากการเผาป่า                              จ านวน                                            ร้อยละ     
ไดรั้บผลกระทบ                                              20                                                  74.07 
ไม่ไดรั้บผลกระทบ                                           7                                                   25.93 
รวม                                                              27                                                   100 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ไดรั้บผลกระทบจากการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  74.07 รองลงมาจะไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
การเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  25.93  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 12  แสดงขอ้มูลกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเผาป่า 

ผลกระทบจากการเผาป่า                          จ านวน                                            ร้อยละ 
ไหมพื้ชผลท่ีท ามาหากินของท่าน               13                                                  48.15 
มีผลต่อสุขภาพของท่านหรือ                      11                                                  40.70 
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  สมาชิกในครัวเรือนของท่าน                       
ไหมท่ี้อยูอ่าศยั                                              3                                                   11.11 
อ่ืน ๆ                                                            -                                                         - 
รวม                                                              27                                                   100 

จากตารางท่ี 12 พบวา่กรณีท่ีไดรั้บผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นการไหมพื้ชผลท่ีท ามาหากินของท่าน  คิดเป็นร้อย
ละ  48.15  อนัดบัท่ีสองมีผลต่อสุขภาพของท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่าน คิดเป็นร้อยละ  40.70 และรองลงมาไหม้
ท่ีอยูอ่าศยั  คิดเป็นร้อยละ  11.11 และอ่ืน ๆ  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 13  แสดงขอ้มูลวธีิการป้องกนัการเกิดการเผาป่าในชุมชน 

วธีิการป้องกนัการเกิดการเผาป่าในชุมชน          จ านวน                                            ร้อยละ 
มีการป้องกนัการเกิดการเผาป่า                            22                                                    81.48 
ไม่มีวธีิการป้องกนัการเกิดการเผาป่า                      5                                                   18.52 
รวม                                                                       27                                                     100 

 จากตารางท่ี 13 พบวา่วธีิการป้องกนัการเกิดการเผาป่าในชุมชนส่วนจะมีแนวป้องกนัการเกิดไฟป่าในชุมชน  คิด
เป็นร้อยละ 81.48 รองลงมาจะไม่มีแนวป้องกนัการเกิดไฟป่าในชุมชน   คิดเป็นร้อยละ  18.52  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 14  แสดงขอ้มูลกรณีท่ีมีการป้องกนัการเกิดการเผาป่า 

การป้องกนัการเผาป่า                                               จ านวน                                            ร้อยละ 
ช่วยท าแนวกนัไฟ                                                       10                                                    37.04 
ช่วยรณรงคไ์ม่ใหมี้การเผาป่า                                       3                                                    11.11 
ช่วยแจง้ข่าวไฟป่า                                                        5                                                    18.52 
ช่วยดบัไฟป่า                                                                5                                                     18.52 
ช่วยลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า                              2                                                       7.41 
ประชาสมัพนัธ์ผลกระทบของการเผาป่า                     2                                                        7.41 
อ่ืน ๆ                                                                            -                                                          - 
รวม                                                                              27                                                       100 

จากตารางท่ี 14 พบวา่กรณีท่ีมีการป้องกนัส่วนใหญ่จะช่วยกนัท าแนวกนัไฟ  คิดเป็นร้อยละ  37.04  รองอนัดบัท่ี
สองช่วยแจง้ข่าวไฟฟ้าและช่วยดบัไฟป่า  คิดเป็นร้อยละ  18.52 รองอนัดบัท่ีสามช่วยรณรงคไ์ม่ใหมี้การเผา  คิดเป็นร้อยละ  
11.11 รองลงมาช่วยลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่าและประชาสมัพนัธ์ผลกระทบของการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  7.41  และ
อ่ืน ๆ  ตามล าดบั 
ส่วนที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า 
ตารางที ่ 15  แสดงขอ้มูลการทราบวา่หมู่บา้นมีโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า 

หมู่บา้นของท่านเป็นหมู่บา้นตามโครงการทราบหรือไม่               จ านวน                          ร้อยละ 
ทราบ                                                                                                22                                  81.48      
ไม่ทราบ                                                                                            5                                   18.52 
รวม                                                                                                   27                                   100 

 จากตารางท่ี 15 พบวา่คนในหมู่บา้นจะทราบโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  81.48  รองลงมาเป็นการไม่ทราบโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  18.52  ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 16  แสดงขอ้มูลการไดรั้บทราบขอ้มูล 
แหล่งขอ้มูล                                                         จ านวน                                            ร้อยละ 
เสียงตามสายในหมู่บา้น                                          13                                               48.15 
เจา้หนา้ท่ีโครงการ                                                    4                                               14.81 
ป้ายประชาสมัพนัธ์                                                   5                                               18.52 
เจา้หนา้ท่ีของกรมป่าไม ้                                          -                                                    - 
วทิยกุระจายเสียง                                                      4                                                14.81 
อ่ืน ๆ                                                                         1                                                 3.70 
รวม                                                                          27                                                100 

จากตารางท่ี  16  พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะได้รับขอ้มูลจากเสียงตามสายในหมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ  48.15  
อนัดบัท่ีสองป้ายประชาสมัพนัธ์  คิดเป็นร้อยละ  18.52  อนัดบัท่ีสามเจา้หนา้ท่ีโครงการและวิทยกุระจายเสียง  คิดเป็นร้อย
ละ  14.81  รองลงมาอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ  3.70  และเจา้หนา้ท่ีกรมป่าไม ้ ตามล าดบั 
ตารางที ่ 17  แสดงขอ้มูลการมีส่วนสนบัสนุนโครงการของสมาชิกในครัวเรือน 

สมาชิกในครัวเรือนมีส่วนสนบัสนุนโครงการ                     จ านวน                           ร้อยละ 
ไม่มีส่วนสนบัสนุนโครงการ                                                   12                                44.44 
มีส่วนสนบัสนุนโครงการ                                                        15                                55.56 
รวม                                                                                           27                                 100 

 จากตารางท่ี  17  พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่จะมีส่วนสนบัสนุนโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  55.56 รองลงมาจะไม่มีส่วน
สนบัสนุนโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44.44  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 18  แสดงขอ้มูลสมาชิกในครัวเรือนมีส่วนช่วยสนบัสนุนในการป้องกนัการเกิดการเผาป่า 

สนบัสนุนการป้องกนัการเกิดการเผาป่า          จ านวน                                            ร้อยละ 
ท าแนวกนัไฟ                                                       10                                                    37.04 
แจง้ข่าวการเผาป่า                                                  5                                                    18.52 
ปฏิบติังานดบัไฟป่า                                               8                                                    29.63 
ลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า                              2                                                      7.41 
ประชาสมัพนัธ์ในหมู่บา้น                                    2                                                      7.41 
อ่ืน ๆ                                                                     -                                                         -   
รวม                                                                      27                                                      100 

จากตารางท่ี  18  พบวา่มีการท าแนวกนัไฟ  คิดเป็นร้อยละ  37.04  รองอนัดบัท่ีสองปฏิบติังานดบัไฟป่า  คิดเป็น
ร้อยละ  29.63 รองอนัดบัท่ีสามแจง้ข่าวการเผาป่า   คิดเป็นร้อยละ  18.52  รองลงมาลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่าและ
ประชาสมัพนัธ์ในหมู่บา้น  คิดเป็นร้อยละ  7.41  และอ่ืน ๆ  ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 19  แสดงขอ้มูลการมีส่วนร่วมของชาวบา้นมีส่วนท าใหไ้ฟป่าลดลง 
หมู่บา้นของท่านมีส่วนท าใหไ้ฟป่าลดลง                       จ านวน                           ร้อยละ 
ลดลง                                                                                 15                                 55.56 
คงท่ี                                                                                     8                                 29.63 
เพ่ิมข้ึน                                                                                4                                 14.81 
รวม                                                                                    27                                  100 

ตารางท่ี  19  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่จะมีส่วนท าใหไ้ฟป่าลดลง  คิดเป็นร้อยละ  55.56  อนัดบัท่ีสองคงท่ี  คิดเป็น
ร้อยละ  29.63  รองลงมาเพ่ิมข้ึน  คิดเป็นร้อยละ  14.81  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 20  แสดงขอ้มูลกรณีท่ีท าใหไ้ฟป่าลดลง 

กรณีท่ีท าใหไ้ฟป่าลดลง                                               จ านวน                                           ร้อยละ 
ชุมชนใหค้วามร่วมมือในการหยดุการเผาป่า                   11                                                  40.74 
ชุมชนร่วมมือกนัป้องกนัการเผาป่า                                  9                                                    33.33 
ชุมชนร่วมมือกนัลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า              4                                                   14.81 
อ่ืน ๆ                                                                                 3                                                   11.11 
รวม                                                                                  27                                                   100 

จากตารางท่ี  20  พบวา่กรณีท่ีท าใหไ้ฟป่าลดลงส่วนใหญ่ชุมชนใหค้วามร่วมมือในการหยดุการเผาป่า  คิดเป็นร้อย
ละ  40.70  อันดับท่ีสองชุมชนร่วมมือกันป้องกันการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  33.33  อันดับท่ีสามชุมชนร่วมมือกัน
ลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  14.81 รองลงมาคืออ่ืน ๆ        คิดเป็นร้อยละ  11.11  ตามล าดบั                                                                 
ตารางที ่ 21  แสดงขอ้มูลกรณีท่ีท าใหไ้ฟป่าเพ่ิมข้ึน 

กรณีท่ีท าใหไ้ฟป่าเพ่ิมข้ึน                                               จ านวน                                           ร้อยละ 
ชุมชนยงัมีการเผาป่าโดยไม่มีการควบคุม                           10                                                37.04 
ชุมชนไม่ร่วมมือกนัป้องกนัการเผาป่า                                  8                                                29.63 
ชุมชนไม่ร่วมมือกนัลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า              4                                                14.81 
มีการแกลง้จุดไฟ                                                                   5                                                18.52 
อ่ืน ๆ                                                                                     -                                                     - 
รวม                                                                                       27                                                 100 

จากตารางท่ี  21  พบวา่กรณีท่ีท าใหไ้ฟป่าเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากชุมชนยงัมีการเผาป่าโดยไม่มีการควบคุม คิดเป็นร้อยละ  
37.04  อนัดบัท่ีสองชุมชนไม่ร่วมมือกนัป้องกนัการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  29.63  อนัดบัท่ีสามมีการแกลง้จุดไฟ  คิดเป็นร้อย
ละ  18.52  รองลงมาชุมชนไม่ร่วมมือกนัลาดตระเวนตรวจหาการเผาป่า  คิดเป็นร้อยละ  14.81  และอ่ืน ๆ  ตามล าดบั        
ตารางที ่ 22  แสดงขอ้มูลความตอ้งการใหมี้การรณรงคใ์นหมู่บา้น 

ความตอ้งการใหมี้โครงการรณรงคใ์นหมู่บา้น             จ านวน                               ร้อยละ 
ตอ้งการใหมี้                                                                      20                                       74.07     
ไม่ตอ้งการใหมี้                                                                   7                                       25.93 
  รวม                                                                                 27                                        100 

จากตารางท่ี  22  พบวา่หมู่บา้นตอ้งการใหร้ณรงคแ์บบน้ีอีก  คิดเป็นร้อยละ  74.04  รองลงมาไม่ตอ้งการใหมี้  คิด
เป็นร้อยละ  25.93  ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 23  แสดงขอ้มูลประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการตามความเหมาะสม 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการตามความเหมาะสม           จ านวน                     ร้อยละ 
เหมาะสม                                                                                                             18                         66.67 
ไม่เหมาะสม                                                                                                          9                          33.33 
รวม                                                                                                                       27                           100 

จากตารางท่ี  23  พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  
66.67  และไม่เหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 24  แสดงขอ้มูลขั้นตอนการมีส่วนร่วมโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม                                 จ านวน                                           ร้อยละ 
เห็นดว้ย                                                            19                                                  70.37 
ไม่เห็นดว้ย                                                         8                                                  29.63 
รวม                                                                   27                                                   100 

 จากตารางท่ี  24  พบวา่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมโครงการรณรงคห์ยหุดการเผาป่าจะเห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  29.63  
ตามล าดบั 
ตารางที ่ 25  แสดงขอ้มูลการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจ าเป็นอยา่งมากในการแกไ้ขปัญหาการเกิดไฟป่า 

ประชาชนมีความจ าเป็นอยา่งมากในการแกไ้ขปัญหา         จ านวน                              ร้อยละ 
เห็นดว้ย                                                                                   17                                    62.93 
ไม่เห็นดว้ย                                                                               10                                   37.04 
รวม                                                                                          27                                    100 

จากตารางท่ี  25  พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจ าเป็นอยา่งมากในการแกไ้ขปัญหาการเกิดการเผาป่า
จะเห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  62.93  และไม่เห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  37.04  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 26  แสดงขอ้มูลภาพรวมการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการด าเนินการโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า  

สรุปภาพรวมของโครงการ                                        จ านวน                                           ร้อยละ 
มาก                                                                                15                                               55.56 
ปานกลาง                                                                         8                                                29.63  
นอ้ย                                                                                  4                                                14.81 
รวม                                                                                 27                                                 100 

จากตารางท่ี  26  พบวา่ภาพรวมของโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่าจะอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ  
55.56  และอนัดบัท่ีสองระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ  29.63  รองลงมาระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ  14.81  ตามล าดบั 
ตารางที ่ 27  แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัท า 
                    โครงการ 
ท่ี          รายการประเมิน                                           ค่าเฉล่ีย            ส่วนเบ่ียงเบน          ระดบัความ 
                                                                                                          มาตรฐาน                คิดเห็น 
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1         ในการรณรงคค์ร้ังน้ีคิดวา่สามารถ                4.07                         0.78                         ดี 
           ช่วยใหไ้ฟป่าลดลงหรือไม่ 
2         ในการรณรงคแ์ต่ละคร้ัง ท่านใหค้วาม          4.11                          0.64                        ดี 
           ส าคญัมาก นอ้ยเท่าไหน 
3         ขอ้มูลท่ีน าเสนอมีความเหมาะสม                 4.22                          0.58                        ดี 
            และมีเน้ือหามาก นอ้ย 
4          ระยะเวลาในการท าโครงการ                       4.44                          0.58                        ดี 
            รณรงคห์ยดุการเผาป่า 
5          นกัศึกษาท่ีมาท ากิจกรรมรณรงค ์                 4.11                          0.58                        ดี 
            การแต่งกายเรียบร้อย 
6          การประชาสมัพนัธ์ไดรั้บรู้ข่าวสาร               4.59                          0.50                        ดีมาก 
            มากนอ้ยเพียงใด                                                                                                                   
7          อยากใหจ้ดักิจกรรมรณรงคน้ี์ข้ึน                   4.30                          0.47                        ดี 
            อีกหรือไม่ 
รวม                                                                           4.26                          0.59                        ดี                             

จากตารางท่ี  27  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูล  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความ
คิดเห็น ท่ีมีต่อการจดัท าโครงการรณรงค์หยุดการเผาป่าจากชาวบา้นในหมู่บา้นและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
โครงการณรงคห์ยดุการเผาป่าพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการรณรงคห์ยดุการเผาป่า  
ค่าเฉล่ีย  อยูใ่นระดบั  4.26  และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน  อยูใ่นระดบั  0.59  พบวา่อยูร่ะดบัความคิดเห็นระดบัดี 

 
สรุปผลการวจัิย 

ชาวบา้นมีความคิดเห็นต่อการรณรงคห์ยดุการเผาป่า   อยูใ่นระดบัดีมาก แสดงให้เห็นวา่ชาวบา้นไดรั้บขอ้มูลการ
ประชาสัมพนัธ์ไดรั้บรู้ข่าวสาร มีความเขา้ใจ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส่วนการน าไปพฒันา การฟ้ืนฟูและตระหนกัรู้ใน
การอนุรักษน่์าจะคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน และชาวบา้นมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัท าใหมี้พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมแตกต่างไปดว้ย 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการรณรงคห์ยดุการเผาป่าของชาวบา้นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ดา้นการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงแก้ไข และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก แต่
ชาวบา้นมีขอ้เสนอแนะใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการด าเนินการรณรงคห์ยดุการเผาป่า โดยตอ้งด าเนินการก่อนเขา้สู่ฤดูกาล
เผาป่า ควรจดักิจกรรมเสริมความรู้ความเขา้ใจให้มากข้ึน ทางการควรวางมาตรการในการป้องกนัมากกวา่การแกไ้ขปัญหา 
และควรน ากฎหมายมาใชค้วบคุมและจริงจงัซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิาสินี กยัวกิยัโกศล (2550) เพราะบางคร้ังหน่วยงานขาดการ
ให้ความรู้แก่ชาวบา้น ขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจงั และอาจประชาสัมพนัธ์ หรือการไดรั้บข่าวสารไม่ทั่วถึง เพราะการ
ไดรั้บข่าวสารเป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการเขา้มามีส่วนร่วม หากไดรั้บข่าวสารไม่ทัว่ถึงก็จะส่งผลให้ขาดการร่วมมือใน
การแกปั้ญหาได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวยีธุท ์จ ารัสพนัธ์ และคณะ (2550) 
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กติติกรรมประกาศ 

งานวจิยัเร่ืองน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการท าวจิยัจากเงินงบประมาณการจดัการเรียนการสอนรายวิชาส่ิงแวดลอ้มกบั
การพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 

 

เอกสารอ้างองิ 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2548. การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั.  
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไฟ.ส่วนควบคุมไฟป่า.แหล่งท่ีมา: http:// www.dnp.go.th/forestfire , 7 พฤษภาคม 2556 
ธีรศักด์ิ ค  าแสนพนัธ์. 2553. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าโสกรังของประชาชนกับองค์การบริหารต าบลหนองบัว        
 อ าเภอพยคัฆพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม. วทิยานิพนธ์รัฐศาสตร มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
วิลาสินี กัยวิกยัโกศล. 2550. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้กรณีศึกษามูลนิธิกระต่ายใน             
 ดวงจนัทร์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการมนุษยก์ับส่ิงแวดลอ้ม) เชียงใหม่ บณัฑิตวิทยาลยั 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
วียุธท์ จ ารัสพนัธ์ และคณะ. 2550. รายงานการวิจัยเร่ืองการจดัการป่าไมชุ้มชนโดยองค์ทอ้งถ่ิน. โครงการวิจยัวนศาสตร์
 ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ศรีประไพ คุม้ศตัรา. 2559. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชุมชน : ศึกษากรณีต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมือง
 กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
ส่ื อ ออนไลน์ . จังห วัด น่ าน  เต รียม ป้ องกัน แก้ไข ปัญ ห าไฟ ป่ าหมอกควัน ใน ช่ วงฤ ดูแล้ง น้ี .  แห ล่ง ท่ี ม า :                            
 htpp://www.legendnews.net/ , 7 พฤษภาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnp.go.th/forestfire


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  653 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

การรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพของนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

Labour Right Awareness in Career Preparation for Liberal Arts Students,  
Rajamangala  University of Technology Phra Nakhon 

 
องัคณา    แวซอเหาะ1* 
Angkhana    Wesoho1* 

 
บทคัดย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานเพ่ือเตรียมตวัสู่โลกอาชีพของนกัศึกษาคณะศิลป

ศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร ท่ีก าลังศึกษาในชั้ นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 12 คน เคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัย คือ                     
แบบสัมภาษณ์  ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาทั้งหมดมีการรับรู้  เร่ืองวนัเวลาในการท างานปกติ  และอตัราค่าจา้งท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บไม่นอ้ยกว่าอตัราค่าจา้งขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ีพบวา่นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เร่ืองการก าหนด
วนัหยุด  สิทธิของการลาป่วย  และสวสัดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด เร่ืองท่ีนักศึกษาขาดการรับรู้ คือ สิทธิแรงงานด้าน
ค่าชดเชย   
 
ค าส าคญั : สิทธิแรงงาน, การรับรู้, คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
ABSTRACT 

 

This research aims to study and to promote labor right awareness in career preparation for Liberal Arts 
Students, University of  Technology Phra Nakhon. The sample was 12 of senior students from Faculty of Liberal Arts, 
University of Technology Phra Nakhon in second semester of academic year 2016.  The research instrument was a 
structured interview.  The results were as follows: All students were aware of labor right awareness in working time and 
the wages paid to employees were not less than the legal minimum wage.  Most students were aware of a weekly holiday, 
the right to sick leave and welfare benefits as required by law .   Most students lacked awareness of the right to 
compensation 

 
Keyword: Labour Right, Awareness, Faculty of Liberal Arts Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
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บทน า 
ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดแรงงานอย่างเข้มข้น                            

โดยผูป้ระกอบการสามารถเลือกแรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้นไดอ้ยา่งเสรี และสะดวกสบายมากข้ึน  เน่ืองจากผูใ้ชแ้รงงาน
จากประเทศเพ่ือนบา้นทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสามารถเดินทางเขา้ออกไดส้ะดวกมากข้ึน  ประกอบกบั
อตัราค่าแรงขั้นต ่าต่อวนัในประเทศไทยมีอตัราสูงกวา่เม่ือเทียบกบัประเทศเวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กมัพูชา มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีดึงดูดความสนใจจากผูใ้ชแ้รงงานในประเทศอ่ืน ๆ เขา้มาท างานในประเทศไทย รวมทั้งค่า
ครองชีพในประเทศไทยยงัไม่สูงมาก  เม่ือเทียบกบัประเทศสิงคโ์ปร์  ลาว บูรไนดารุสซาลาม กมัพูชา และเมียนมาร์ คิดเป็น
ร้อยละ 67.09, 27.25, 9.26, 5.76 และ4.61 ตามล าดบั  (ณกฤช  เศวตนนัท.์ 2549 : ออนไลน์)  ดงันั้นการเขา้ใจถึงสิทธิแรงงาน
ขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งออกไปเป็นก าลงัส าคญัในตลาดแรงงานของประเทศ  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานในการตดัสินใจต่อรองเก่ียวกบัสภาพการจา้งท่ีเหมาะสมในการเลือกประกอบอาชีพ  รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่อการ
แข่งขนัเพ่ือเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  และพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 
2560 ท่ีไดก้ าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของลูกจา้งท่ีจะไดรั้บตามกฎหมาย  ประกอบดว้ยการใชแ้รงงงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวนัและ
เวลาในการท างานปกติโดยก าหนดอตัราจ านวนชัว่โมงในการท างานในแต่ละวนัหรือใน 1 สัปดาห์ จ านวนวนัท่ีตอ้งท างาน
ในแต่ละสัปดาห์ จ านวนวนัหยดุท่ีตอ้งไดรั้บในแต่ละสัปดาห์  วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี และวนัลา
ประเภทต่าง ๆ   การท างานเกินเวลาการท างานปกติโดยก าหนดจ านวนชัว่โมงท่ีสามารถท างานไดใ้น 1 สัปดาห์  การใช้
แรงงานหญิงและเด็กโดยก าหนดลกัษณะงาน  สถานท่ีท างาน  และช่วงเวลาท่ีหา้มมิใหใ้ชแ้รงงานหญิงและเดก็  ค่าจา้งในวนั
ท างาน  โดยก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่า  และอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือท่ีตอ้งไดรั้บเม่ือลูกจา้งไดท้ างานเกินเวลาท างาน
ในส่วนของค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยดุ  และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ  ค่าชดเชยโดยก าหนดอตัราค่าชดเชยและเง่ือนไขท่ี
ลูกตอ้งไดรั้บเม่ือถูกเลิกในกรณีปกติและกรณีพิเศษ  สวสัดิการ  โดยก าหนดหนา้ท่ีของนายจา้งท่ีตอ้งเป็น   ผูจ้ดัหาสวสัดิการ
ใหแ้ก่ลูกจา้งตามลกัษณะ  และประเภทของงาน  พร้อมทั้งประกาศใหลู้กจา้งทราบ และเง่ือนไขของการจดัตั้งคณะกรรมการ
สวสัดิการและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสวสัดิการ และเงินสะสม  โดยก าหนดเง่ือนไขของการส่งเขา้กองทุน
สงเคราะห์ลูกจา้ง เป็นตน้  ส าหรับนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 4 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ซ่ึงก าลงัจะออกไปเป็นผูใ้ช้แรงงานในตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพการท่องเท่ียว  การโรงแรม และ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  รวมทั้งสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  อาจเป็นเร่ืองใหม่และเป็นเร่ืองท่ีท้าทายท่ีตอ้ง
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัการเร่ิมตน้ประสบการณ์ในการท างานในสายวิชาชีพท่ีไดเ้ลือก  แต่ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาไดก่้อน  โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิแรงงาน  หากมีขอ้มูลท่ีครบถว้น และถูกตอ้งจะส่งผลท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพของนกัศึกษาในอนาคต 

การรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ในการพฒันาคุณภาพและการถนอมการใชแ้รงงาน  รวมทั้ง
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย  ทั้งน้ีเน่ืองจากการรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ลดการเหล่ือมล ้าทาง
สังคม  ไม่ก่อให้เกิดปัญหารุนแรงด้านแรงงาน  ซ่ึงส่งผลต่อการชะงกัการเจริญเติบโตและการพฒันาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการรับรู้สิทธิแรงงานเพ่ือเตรียมตวัสู่โลกอาชีพของนักศึกษา  เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางส่งเสริมการรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงาน  และเพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันานักศึกษาให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน  อีกทั้ ง
สามารถน าความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  และความตอ้งการ
ของนกัศึกษา รวมทั้งสามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพ่ือศึกษาการรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงาน  เพ่ือเตรียมตวัสู่โลกอาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

      หัวขอ้ท่ีศึกษาครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ของสิทธิแรงงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนั และเวลาในการท างาน  วนัหยุด  
วนัลา  ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และสวสัดิการ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 196 คน (ส านกัส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน. 2560 : ออนไลน์) 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี   ราชมงคลพระนคร  
ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มแบบโควตา   จาก 3 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว 4 คน สาขาวชิาการโรงแรม 4 คน และสาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 3 คน   รวมทั้งส้ิน 12 คน 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์การรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานเพ่ือเตรียมตวัเขา้สู่โลกอาชีพของ
นกัศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิแรงงาน  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  และสญัญาจา้งแรงงาน 
2.   ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และครอบคลุมประเด็นกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิแรงงาน หนา้ท่ีของนายจา้งและ

ลูกจา้ง วนั เวลาในการท างาน ค่าตอบแทน รวมทั้งสวสัดิการต่างๆ ท่ีลูกจา้งควรจะไดรั้บตามกฎหมาย 
3.   น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยก าหนดขอบเขตของเน้ือหาให้ครอบคลุมถึงสิทธิ

แรงงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ในด้านต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นวนั – เวลาในการท างาน  ดา้นวนัหยุด  ดา้นวนัลา          
ดา้นค่าตอบแทน  ดา้นสวสัดิการ  และดา้นค่าชดเชย 

4.   น าขอบเขตของเน้ือหาท่ีไดท้ั้งหมดมาสร้างขอ้ค าถาม  โดยแบ่งแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น 3 ตอน คือ  

ไม่รู้และไม่เขา้ใจ รู้และเขา้ใจ 
 

1)วนัและเวลาในการท างาน  2)วนัหยดุ   
3)วนัลา              4)ค่าตอบแทน   
5)ค่าชดเชย         6)สวสัดิการ 

การรับรู้เก่ียวกบั 
สิทธิแรงงานของนกัศึกษา 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

        ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ  สาขาวิชาท่ี ศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  
ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิแรงงาน  อาทิกฎหมายแรงงาน  สวสัดิการแรงงาน กฎหมาย
ประกนัสงัคม  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายและจริยธรรมในวชิาชีพ เป็นตน้  และช่องทางการรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงาน  ซ่ึงเป็นขอ้
ค าถามแบบเลือกตอบ และซักถามกลบัในกรณีเกิดมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติมในขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ท างาน  
ประสบการณ์การเรียนในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิแรงงาน  และช่องทางการรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงาน  จ านวน 5  ขอ้ 

        ตอนท่ี 2 การรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานของนกัศึกษา  ครอบคลุมสิทธิแรงงาน
ทั้งหมด 6 ดา้น คือ ดา้นวนั – เวลาในการท างาน  ดา้นวนัหยดุ  ดา้นวนัลา  ดา้นค่าตอบแทน  ดา้นสวสัดิการ  ดา้นค่าชดเชย 
เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด  เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจ  เร่ืองสิทธิแรงงาน จ านวน  40 ขอ้   

 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมความรู้ดา้นสิทธิแรงงาน  เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด  จ านวน   1 ขอ้ 
5.  น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีสร้างเสร็จแลว้  น าไปให้ผูเ้ช่ียวจ านวน 3 คน ตรวจสอบและให้ค าแนะน า 

เพื่อน าผลมาท่ีไดม้าวเิคราะห์หาความเท่ียงตรง (Validity) ซ่ึงมีค าแนะน าใหมี้การปรับแกเ้น้ือหาใหส้มบูรณ์และถูกตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  และครอบคลุมวตัถุประสงค์การวิจยัมากข้ึนจ านวน 10 ขอ้  โดยผูว้ิจยัน า
ค าแนะน าดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ขใหม่อีกคร้ังใหถู้กตอ้งและเหมาะสม  

6.  น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีได้รับการปรับปรุงแลว้ไปทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability 
Analysis) โดยทดสอบกบันกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 คน  ซ่ึงไดค้่า
ความเช่ือถือท่ี 0.88  ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
           7.  น าแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีเรียบร้อยแลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ติดต่อและประสานงานกบัอาจารยป์ระจ าสาขา และนกัศึกษา  เพ่ือนดัหมายวนัและเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  ทั้ งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยก าหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาเดียวกันมาในวนัเดียวกัน                     
เพ่ือสะดวกต่อการสมัภาษณ์เป็นกลุ่มยอ่ย 

2. ด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูล ดา้นวนัและเวลายืนยนัการนัดหมายให้เป็นท่ีแน่นอน  ดา้นสถานเลือกใชห้้อง
ท างานเป็นสถานท่ีในการสัมภาษณ์  เน่ืองจากปราศจากส่ิงรบกวนจากภายนอก ดา้นขอ้มูลในการวิจยัและแบบสัมภาษณ์
จดัเตรียมเอกสารทั้ง 2 ชุดท่ีเป็นของผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้ขอ้มูล  เพ่ือเป็นขอ้มูลการสัมภาษณ์เบ้ืองตน้ทั้ง 2 ฝ่าย  ดา้นอุปกรณ์
บนัทึกเสียงเตรียมความพร้อมเร่ืองพ้ืนท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล  และแบตเตอร่ีใหเ้พียงพอในการสมัภาษณ์แต่ละคร้ัง  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ด าเนิน การสนทนากลุ่มกับกลุ่มตวัอย่างตามขอบเขตของเน้ือหาในแบบ
สมัภาษณ์มีโครงสร้างดว้ยตนเอง 
การจดักระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดจ้ดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี  

1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาแบ่งแยกประเภทของขอ้มูลโดยแยกขอ้มูลเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลเชิงปริมาณ
และขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

2. น าขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษามาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

3. น าขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิแรงงาน โดยเป็นแบบสัมภาษณ์มาทบทวนบนัทึกค า
สมัภาษณ์และการถอดค าสมัภาษณ์จากการบนัทึกเสียงมาอ่านซ ้ า เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในการรวบรวมขอ้มูลท่ีได ้
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4. น าขอ้มูลทั้งหมดมาแยกประเด็นท่ีส าคญัๆ ในแต่ละดา้นท่ีก าหนดตามขอบเขตโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์
โดยละเอียด พร้อมคดัเลือกค าสมัภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิแรงงานในแต่ละดา้นออกมาเรียบเรียงประโยคใหม่ 

5. น าค าสัมภาษณ์ท่ีมีประโยคหรือขอ้ความท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเ้คียงกนัมาไวใ้นกลุ่มเดียวกัน           
โดยก าหนดรหสัขอ้มูลตามกลุ่มสนทนาก ากบัค าสมัภาษณ์ดงักล่าว 

6. น าค าสัมภาษณ์ท่ีมีการจดักลุ่มและก าหนดรหัสแลว้มาสรุปเร่ืองสิทธิแรงงาน ในแต่ละดา้นตามขอบเขต 
รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมการรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงาน  สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ และการแจกแจงความถ่ี 
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
จากการวจิยั ผูว้จิยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
1. ช่องทางการรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงาน พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่รับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานโดยผ่านส่ือออนไลน์จาก

เวบ็ไซต ์หรือ เฟชบุ๊ค  ทั้งน้ีเน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสิทธิแรงงานท่ีมีเผยแพร่จ านวนมากบนเวบ็ไซดส์ามารถท า
ไดง่้ายและสะดวกสบาย  รวมทั้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวท่ีไหนเวลาใดก็ไดแ้ละก่ีคร้ังก็ได ้นอกจากน้ีรูปแบบขอ้มูลท่ี
นกัศึกษาจะไดรั้บมีทั้งประเภทเอกสารและส่ือท่ีอยูใ่นรูปแบบของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน บทความทางวิชาการ 
บทความสาระความรู้ ปัญหาค าถามค าตอบ ส่ือมลัติมีเดียท่ีนกัศึกษาสามารถดูและฟังเน้ือหาไปพร้อม ๆ กนัผา่น YouTube  
เป็นตน้ โดยเน้ือหามีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตลอดเวลาให้มีความทันสมยัทั้ งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ              
เวบ็ไซดข์องกระทรวงแรงงาน เวบ็ไซดข์องสถาบนัอุดมศึกษา เวบ็ไซดจ์ดัหางาน เวบ็ไซดส์ารานุกรมเสรี เป็นตน้ รองลงมา
พบวา่นกัศึกษารับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานจากครูอาจารยแ์ละบุคคลในครอบครัว ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นแหล่งขอ้มูลท่ี
มีความใกลชิ้ดกบันกัศึกษามาก โดยนกัศึกษาสามารถสอบถามขอ้มูลและไดค้  าตอบทนัทีท่ีสงสัยอยา่งไม่เขินอาย  หรือรู้สึก
ล าบากใจในการเขา้ถึง  ซ่ึงจะท าให้สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนและรวดเร็ว และหากยงัคงมีขอ้สงสัยนกัศึกษาก็สามารถ
ซกัถามต่อใหห้มดขอ้สงสยัไดท้นัทีในการสนทนาเพียงคร้ังเดียว นอกจากน้ีหากยงัคงมีเร่ืองท่ีสงสยัเกิดข้ึนภายหลงันกัศึกษา
ก็ยงัคงสามารถกลบัมาซกัถามไดใ้หม่ตลอดเวลา 

2. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนั เวลาในการท างาน  
2.1   เวลาท างานปกติของลูกจา้งในแต่ละวนั  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เร่ือง เวลาท างานปกติ   

และเวลาพักระหว่างวนัท างานปกติของลูกจ้าง  ทั้ งน้ีเน่ืองจากเป็นเร่ืองพ้ืนฐานทั่วไปท่ีนักศึกษาสามารถรับรู้จาก
ประสบการณ์เก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บังคบัในการจา้งงานจากประสบการณ์ในการท างานพิเศษ  และท างานประจ าใน
ระหว่างท่ีศึกษาอยู ่ แต่ส่ิงท่ีนกัศึกษาขาดการรับรู้คือ  จ านวนชัว่โมงการท างานปกติท่ีสามารถค านวณชัว่โมงการท างาน
เป็นสัปดาห์ได้  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะจากประสบการณ์การท างานของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นการท างานท่ีมีการก าหนด
ชัว่โมงการท างานเป็นรายวนัในแต่ละคร้ังของการท างาน ในส่วนของเวลาพกัระหวา่งการท างานนกัศึกษาส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ถึงสิทธิเวลาพกัระหวา่งวนัไม่น้อยกวา่ 1 ชัว่โมง หลกัจากการท างานมาแลว้ไม่เกิน 5 ชัว่โมง  แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบ
รายละเอียดของช่วงเวลาพกัท่ีสามารถแบ่งช่วงเวลาพกัไดค้ราวละไม่นอ้ยกวา่ 20 นาที เน่ืองจากนกัศึกษามีความเขา้ใจวา่
การพกันั้ นจะต้องได้รับการพกัในคราวเดียวกัน ทั้ งน้ีจากประสบการณ์ในการท างานนายจ้างหรือหัวหน้างานมกัให้
นกัศึกษาคราวเดียวและส่วนใหญ่จะไดพ้กัช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. หรือ 12.00 – 13.00 น.รวมทั้งช่วงเวลาพกัก่อนเร่ิม
ท างานล่วงเวลาในวนัท างานปกติ  หากตอ้งท างานมากกว่า 2 ชัว่โมง จะตอ้งไดรั้บการพกัก่อน 20 นาที ก่อนเร่ิมท างาน
ล่วงเวลา  ซ่ึงนกัศึกษาทั้งหมดยงัไม่มีประสบการณ์ในการท างานในลกัษณะดงักล่าวโดยตรง 

 2.2   การท างานล่วงเวลา หรือการท างานในวนัหยดุ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เร่ืองลกัษณะการ
ท างานล่วงเวลาหรือการท างานในวนัหยดุท่ีจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากลูกจา้งก่อน  และการก าหนดเวลาท างานตอ้งไม่
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เกินสัปดาห์ละ 36 ชั่วโมง ทั้ งน้ีเน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเขา้ใจว่าการก าหนดช่วงเวลาในการท างานหรือการ
ท างานในวนัหยดุเป็นสิทธิโดยพ้ืนฐานของนายจา้งซ่ึงสามารถกระท าได ้หากเห็นวา่มีความจ าเป็นต่อหน่วยงานหรือองคก์ร
หรือสถานประกอบการ  เช่น หน่วยงานอยูใ่นช่วงขาดก าลงัคนในการให้บริการ  หน่วยงานอยูใ่นช่วงปิดงบประมาณ  การ
ผลิตสินคา้ขององคก์รไม่สามารถผลิตทนัต่อก าหนดการส่งสินคา้แก่ลูกคา้  เป็นตน้  จึงไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก
ลูกจา้งก่อน  นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาบางส่วนคิดวา่หากลูกจา้งปฏิเสธไม่ท างานล่วงเวลา  หรือท างานในวนัหยดุตามค าสั่ง
ของนายจา้งจะส่งผลต่อการจา้งงาน  ส าหรับจ านวนชัว่โมงท างานเกินเวลาท างานปกติในวนัท างานและในวนัหยดุ และการ
ท างานในวนัหยดุตอ้งไม่เกินสปัดาห์ละ 36 ชัว่โมง นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เร่ืองน้ี เน่ืองจากนกัศึกษาเห็นวา่ไม่ส าคญั
วา่กฎหมายก าหนดจ านวนชัว่โมงไวอ้ยา่งไร  หากมีระยะเวลาในการท างานเพ่ิมจะส่งผลใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามไป
ดว้ยจึงไม่ให้ความสนใจในขอ้ก าหนดดงักล่าว อีกทั้งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยท่ีน้อยคนจะรับรู้ไดจ้ากประสบการณ์การ
ท างานพิเศษ   
 3.   การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัหยดุ 

 3.1 วนัหยดุประจ าสปัดาห์  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่รับรู้เร่ืองวนัหยดุประจ าสัปดาห์ ซ่ึงนายจา้งและลูกจา้ง
สามารถตกลงกนัล่วงหนา้ได ้ โดยให้มีวนัหยดุประจ าสัปดาห์วนัใดก็ได ้ซ่ึงตอ้งมีไม่น้อยกวา่สัปดาห์ละ 1 วนั นอกจากน้ี
นักศึกษายงัทราบและเขา้ใจเร่ืองของวนัหยุดประจ าสัปดาห์ว่าไม่จ าเป็นตอ้งตรงกบัวนัหยุดราชการ คือ วนัเสาร์หรือวนั
อาทิตย ์แต่ส่ิงท่ีนกัศึกษาขาดการรับรู้เร่ืองวนัหยดุ คือวนัหยดุส าหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทุรกนัดาร 
งานประมง งานดบัเพลิง หรืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด นายจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้ใหส้ะสมและเล่ือนวนัหยดุ
ประจ าสัปดาห์ไปเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกนั ทั้ งน้ีเน่ืองจากลกัษณะงานดงักล่าวเป็น
ลกัษณะงานเฉพาะตวัท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากงานอ่ืน ๆ ท่ีสามารถท าให้ส าเร็จ  หรือส้ินสุดไดภ้ายในแต่ละวนั หรืองานท่ี
สามารถรอให้ท าต่อไดใ้นวนัรุ่งข้ึน  หรืองานท่ีตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถท าให้สามารถเขา้-ออกไดโ้ดยสะดวก เป็นตน้ ซ่ึง
นักศึกษาไม่อาจสามารถรับรู้ไดจ้ากประสบการณ์ในการท างาน  หรือจากการซักถามจากบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาใกล้ชิด  
และคาดวา่จะสามารถใหค้  าตอบแก่นกัศึกษาไดท้นัที  อีกทั้งงานลกัษณะดงักล่าวอยูน่อกเหนือความสนใจท่ีจะก่อให้เกิดส่ิง
เร้าท่ีดึงดูดความสนใจของนักศึกษาในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ประกอบกบันกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์เรียนใน
รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาสิทธิแรงงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐยา  จนัทร์คง (2551 : 65-66) ศึกษาเร่ือง การรับรู้
สิทธิแรงงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐ พบวา่เร่ืองท่ีนกัศึกษารับรู้
น้อยท่ีสุดด้านวนัหยุดคือ ลูกจ้างท่ีท างานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานท่ีทุรกันดารหรืองานอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงอาจตกลงกบันายจา้งเพ่ือสะสมวนัหยดุประจ าสัปดาห์และเล่ือนไปหยดุเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งอยูใ่นระยะเวลา 4 
สปัดาห์ติดต่อกนั 
 3.2 วนัหยดุประเพณี  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ เร่ืองวนัหยดุประเพณีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ปีละ 13 วนั 
โดยรวมวนัหยดุแรงงานแห่งชาติ ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษามีความเขา้ใจวา่วนัหยดุประเพณี เป็นวนัหยดุตามปฏิทินราชการ
ประจ าปี ซ่ึงประกอบด้วยวนัหยุดทางศาสนา วนัหยุดตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวนัหยุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติและ
พระมหากษตัริย ์โดยไม่สนใจว่าจะมีจ านวนทั้ งหมดก่ีวนัต่อปี  และเป็นส่ิงท่ีนายจ้างตอ้งให้ลูกจา้งได้หยุดตามปฏิทิน
ราชการ 
 3.3 วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ เร่ืองสิทธิการหยุดพกัผ่อนประจ าปี                
มีเง่ือนไขตอ้งเป็นลูกจา้งท่ีท างานติดต่อกนัครบ 1 ปี จึงจะมีสิทธิใชสิ้ทธิวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 วนั  
โดยส่วนใหญ่มีความเขา้ใจว่าการหยุดพกัผ่อนประจ าปีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดในการจา้งของนายจา้งแต่ละรายท่ีสามารถ
ก าหนดข้ึนเองตามลกัษณะของสถานประกอบการ  ทั้งน้ีเน่ืองจากเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีเป็นเร่ือง
เฉพาะตวัและมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีตอ้งศึกษาเพ่ิมเติม 
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 4.  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัลา  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัลา  ท่ีลูกจา้งสามารถ
ขอใชสิ้ทธิการลาไดต้ามความจ าเป็นในกรณีต่าง ๆ ตามประเภทของการลา  และตามจ านวนวนัลาของแต่ละประเภททั้งหมด 
4 ประเภทประกอบดว้ย  สิทธิการลาป่วย 1 ปีไดไ้ม่เกิน 30 วนัท างาน โดยการลาป่วยตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป นายจา้งสามารถ
ก าหนดใหลู้กจา้งตอ้งแสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้น1 ได ้ สิทธิการลาคลอดก่อนและหลงัคลอดครรภห์น่ึงไม่เกิน 90 
วนัของลูกจา้งหญิง โดยให้นบัรวมวนัหยดุท่ีมีระหวา่งวนัลา  และนายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 
วนั  สิทธิการลากิจเพ่ือกิจธุระอนัจ าเป็นไดต้ามระเบียบของบริษทั  สิทธิการลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือ
ตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหารหรือ  เพ่ือทดสอบความพร้อม โดยลาไดเ้ท่ากบัจ านวนวนัท่ีทางการทหารเรียก และไดรั้บค่าจา้ง
ตลอดเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วนัต่อปี จากประเภทการลาทั้งหมด 6 ประเภท  โดย 2 ประเภทการลาท่ีนกัศึกษาขาดการรับรู้ 
คือ สิทธิการลาเพ่ือท าหมนัไดต้ามระยะเวลาท่ีแพทยก์ าหนด และสิทธิการลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ
ไดไ้ม่เกิน 30 วนัต่อปี  ทั้งน้ีเน่ืองจากรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลาทั้ง 2 ประเภทเป็นเร่ืองเฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิการลาเพ่ือท าหมนัซ่ึงเป็นเร่ืองไกลตวันกัศึกษาเป็นอยา่งมาก  และหลายคนยงัมีขอ้ค าถามกลบัวา่ “การ
ลาแบบน้ีสามารถลาไดจ้ริง ๆ เหรอไม่น่าจะลาได”้ หรือ “ถา้จะท าหมนัควรใชล้าป่วยหรือไม่ก็ลากิจ” รวมทั้งเร่ืองสิทธิการ
ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ ไดไ้ม่เกิน 30 วนัต่อปี นกัศึกษาส่วนใหญ่คิดวา่การฝึกอบรมเป็นหนา้ท่ีของ
หน่วยงาน  และหรือสถานประกอบการ  และหรือนายจา้งตอ้งเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมให้อยูแ่ลว้จึงไม่จ าเป็นตอ้งลา  จึงท าให้
ทราบวา่นกัศึกษาไม่เขา้ใจ  เร่ืองสิทธิการลาดงักล่าวท่ีลูกจา้งเด็กสามารถขอลาเพื่อเขา้อบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ  
ซ่ึงทางหน่วยงานราชการจดัใหน้อกเหนือจากการจดัฝึกอบรมโดยนายจา้ง 

5.  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าตอบแทน  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานดา้นค่าตอบแทน
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าจา้งท่ีลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บไม่น้อยกวา่อตัราค่าจา้งขั้นต ่า  ซ่ึงสามารถค านวณจ่ายตามระยะเวลาการ
ท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวนั รายสัปดาห์ หรือระยะเวลาอ่ืน  รวมทั้ งสิทธิท่ีจะได้ค่าจ้างกรณีมาท างานในวนัหยุด
ประจ าสัปดาห์และวนัหยดุตามประเพณี ทั้งน้ีเน่ืองจาก  เร่ืองค่าตอบแทนจากการท างานเป็นเร่ืองท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจ  และมีความตอ้งการเป็นล าดบัตน้ ๆ  ส่งผลต่อการตอบสนองการรับรู้ในภาพรวมของนกัศึกษาใหมี้ความตั้งใจในการ
รับรู้ไดดี้ (กนัยา  สุวรรณแสง.  2554 : 127)  โดยนายจา้งตอ้งจ่ายค่าตอบแทนอยา่งเท่าเทียมกนัส าหรับลูกจา้งชายและลูกจา้ง
หญิงท่ีมีการท างานท่ีมีการท างานลกัษณะเดียวกนัและตอ้งจ่ายตามท่ีตกลงกนัไวน้อกจากน้ี พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาด
การรับรู้เร่ืองการค านวณค่าจา้งซ่ึงสามารถค านวณตามลกัษณะผลงานท่ีลูกจา้งท าในเวลาท างานได ้และอตัราค่าจา้งต่อ
ชัว่โมงท่ีลูกจา้งจะไดรั้บกรณีลูกจา้งมาท างานเกินเวลาในวนัท างานปกติตอ้งไดรั้บค่าล่วงเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เท่าของอตัรา
ค่าจา้งต่อชัว่โมง  ในกรณีท่ีลูกจา้งมาท างานในวนัหยดุส าหรับลูกจา้งท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าท างานในวนัหยดุจะไดรั้บค่าท างาน
ในวนัหยดุไม่นอ้ยกวา่ 1 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง  ส าหรับลูกจา้งท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุจะไดรั้บค่าท างาน
ในวนัหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชั่วโมง  ในกรณีลูกจ้างท างานเกินเวลาท างานในวนัหยุดตอ้งได้รับค่า
ล่วงเวลาในวนัหยดุไม่นอ้ยกว่า 3 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง  รวมทั้งขาดการรับรู้เร่ืองวิธีการจ่าย สถานท่ีจ่าย  วนัและ
เวลาท่ีจ่ายตอ้งระบุอยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีเน่ืองจาก  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอตัราค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการท างานในแต่ละกรณีของ
การท างาน  นอกเหนือจากการท างานในเวลาปกติมีอตัราท่ีก าหนดแตกต่างกันในแต่ละกรณีตามเง่ือนไขของเวลาและ
ลกัษณะของลูกจา้ง  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากเกินกวา่ท่ีจะรับรู้ไดโ้ดยตรงจากการประสบการณ์การท างานพิเศษของนกัศึกษา  ทั้งน้ี
เน่ืองจากลกัษณะของการท างานพิเศษจะมีการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวเ้บ้ืองตน้  โดยนกัศึกษา
ส่วนใหญ่จะไดค้่าจา้งตามท่ีกฎหมายก าหนด  ดงันั้นจึงส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถทราบถึงลกัษณะและรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอตัราค่าจา้งท่ีตอ้งไดรั้บในกรณีการท างานเกินเวลาในวนัท างานปกติ  การท างานในวนัหยดุ และการท างานเกิน
เวลาท างานในวนัหยดุ 
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 6.  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นสวสัดิการ  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เร่ืองสิทธิแรงงานดา้นสวสัดิการ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภท และมาตรฐานของสวสัดิการตามท่ีกฎหมายก าหนดให้นายจา้งเป็นผูจ้ดัหาตามลกัษณะของ
งานแต่ละประเภท  รวมทั้งสิทธิในการจดัตั้งกรรมการสวสัดิการร่วมกบันายจา้ง  ซ่ึงตอ้งมีลูกจา้งร่วมเป็นคณะกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป  ทั้ งน้ีเน่ืองจากประเภทและมาตรฐานตาม
ลกัษณะงานดงักล่าวเป็นส่วนของรายละเอียดปลีกยอ่ยตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละงาน  ซ่ึงประสบการณ์การท างานของ
นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเคยท างานเป็นงานบริการทัว่ไป  งานขาย  งานตอ้นรับ  ผูช่้วยหัวหนา้น าเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงนายจา้งไดจ้ดั
สวสัดิการพ้ืนฐานทัว่ไปเป็นอยา่งดี  จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาส่วนใหญ่ทราบดีวา่นายจา้งตอ้งเป็นผูจ้ดัการสวสัดิการใหแ้ก่
ลูกจา้ง และตอ้งปิดประกาศให้ทราบทัว่กนั  ส่วนการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัส าหรับนกัศึกษาท่ีจะ
รับรู้ขอ้มูล  ข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ รวมทั้งความสนใจในการซกัถาม  หรือการคน้หาขอ้มูล  เน่ืองจากความสนใจในการใช้
ขอ้มูลดงักล่าว  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงแกไ้ขสภาพการจา้งงานของนกัศึกษษยงัไม่เกิดข้ึน 
 7.  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าชดเชย  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เร่ือง สิทธิแรงงานดา้นค่าชดเชยใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราค่าชดเชยท่ีลูกจา้งจะไดรั้บตามสิทธิของอายงุานท่ีไดท้ างานร่วมกบันายจา้งตามท่ีกฎหมายก าหนด  
กรณีเลิกจา้งท่ีนายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานตามมาตรา 119  กรณีการจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษในกรณีท่ีนายจา้งเลิกจ้างเน่ืองจากยา้ยสถานประกอบการ  และกรณีปรับปรุงสถานประกอบการ  ทั้ งน้ี
เน่ืองจากเร่ืองทั้ งหมดมีเน้ือหาท่ีซับซ้อน  และมีรายละเอียดในส่วนขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ียากต่อท าความเขา้ใจดว้ย
ตนเองจากประสบการณ์การท างานพิเศษ  หรือการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ผ่านส่ือออนไลน์  ส่ือโทรทศัน์ท่ี
นักศึกษาจะตอ้งท าเขา้ใจในรายละเอียดปลีกย่อยของวิธีการนับอายุการท างาน  หรือลกัษณะของการกระท าความผิดท่ี
นายจา้งสามารถบอกเลิกจา้งไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจา้ง  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ในหลาย ๆ กรณีศึกษา อาทิ การ
ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือการกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง นักศึกษามีความคิดเห็นวา่ตอ้งเป็นการกระท าผิดใน
คราวเดียวกนัทั้ ง 2 กรณี และตอ้งเป็นความผิดท่ีร้ายแรง  หรือลกัษณะการกระท าความผิดอาญาโดยเจตนา  นักศึกษาไม่
เขา้ใจถึงรูปแบบและลกัษณะพฤติการณ์การกระท าผิดวา่อยา่งไรถึงเรียกวา่เป็นความผิดอาญา  หรือการประมาทเลินเล่อเป็น
เหตุให้นายจา้งไดรั้บความเสียหายอย่างร้ายแรง  นักศึกษาไม่เขา้ใจว่าพฤติการณ์ใดบา้งท่ีถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อ  
พฤติการณ์ใดบา้งท่ีไม่ถือวา่เป็นการประมาทเลินเล่อ  อีกทั้งส่ือต่าง ๆ ท่ีน าเสนอขอ้มูล  ข่าวสารเร่ืองสิทธิแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค่าชดเชยส่วนมากจะใหค้วามรู้เชิงวิชาการ  ภาษาท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นภาษาทางการท่ีมีค าศพัทเ์ฉพาะทางดา้นกฎหมาย  ซ่ึง
ส่งผลต่อการรับรู้  และท าความเขา้ใจในเน้ือหาขอ้มูล  ข่าวสารดงักล่าว ประกอบกบัส่ือต่าง ๆ มีลกัษณะการส่ือสารทางเดียว
ท่ีนักศึกษาไม่สามารถซักถามเม่ือมีขอ้สงสัยในเน้ือหา รวมทั้ งการท าเขา้ใจในกรณีการเลิกจ้างกรณีนายจ้างยา้ยสถาน
ประกอบการ  และกรณีนายจา้งปรับปรุงสถานประกอบการท่ีตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษ  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีละเอียด
และซับซ้อนยากต่อท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง  หรือซักถามบุคคลในครอบครัว  ครู  อาจารยท่ี์นักศึกษาใกล้ชิดเช่นกนั  
ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบ และลกัษณะพฤติการณ์ท่ีก่อให้เกิดการกระท าความผิดมีความละเอียดอ่อนในการตีความ รูปแบบ
ความผิดเดียวกนัอาจจะมีลกัษณะความร้ายแรงแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัพฤติการณ์  และบริบทของการกระท า ณ ขณะนั้น  ซ่ึง
ตอ้งตีความออกเป็นรายกรณี  ดงันั้นบุคคลท่ีสามารถใหค้วามกระจ่างในขอ้สงสยัต่าง ๆ ในกรณีการเลิกจา้งท่ีนายจา้งไม่ตอ้ง
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานตามมาตรา 119 ตอ้งเป็นผูท่ี้ความรู้ดา้นกฎหมายแรงงาน  
หรือสิทธิแรงานโดยตรงจึงจะช่วยคลายความสงสยัและใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  
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สรุปผลการวจัิย 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 

นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.67) ก าลงัศึกษาใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล (ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 33.33 และร้อยละ 33.33 
ตามล าดบั) และมีประสบการณ์ในการท างานพิเศษ (ร้อยละ 91.67)   นอกจากน้ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการ
เรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาสิทธิแรงงาน (ร้อยละ 66.67)  และช่องทางท่ีท าให้นักศึกษารับรู้เร่ืองสิทธิแรงงานมาก
ท่ีสุด คือ การรับรู้ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์หรือ เฟชบุ๊ค (ร้อยละ 91.67) รองลงมา คือ ส่ือโทรทศัน์ (ร้อยละ 58.33) 
และครู อาจารย ์และบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ 50.00 และ 50.00 ตามล าดบั) 

2. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนั เวลาในการท างาน  พบวา่นกัศึกษาทั้งหมดมีการรับรู้  ดา้นวนัเวลาในการท างาน
ปกติของลูกจา้งในแต่ละวนัตอ้งไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง และเวลาพกัระหว่างการท างานปกติ ตอ้งมีเวลาพกัไม่น้อยกวา่ 1 
ชั่วโมง (ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ตามล าดับ)  นอกจากน้ีพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เร่ืองการท างาน
ล่วงเวลาหรือท างานในวนัหยดุ ตอ้งไดรั้บยินยอมจากลูกจา้งก่อน (ร้อยละ 66.67)  และมีการก าหนดจ านวนชัว่โมงท างาน 
ตอ้งไม่เกินสปัดาห์ละ 36 ชัว่โมง  (ร้อยละ75.00) 

3. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัหยดุ  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัหยดุท่ีเก่ียวกบัการ
ก าหนดวนัหยุดประจ าสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วนั  ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์(ร้อยละ 83.33) 
นอกจากน้ี พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เร่ืองวนัหยุดส าหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ี
ทุรกนัดาร งานประมง งานดบัเพลิง หรืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  ซ่ึงนายจา้งและลูกจา้งอาจตกลงกนัล่วงหนา้
ใหส้ะสมและเล่ือนวนัหยดุประจ าสัปดาห์ไปเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งอยูใ่นระยะเวลา ไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกนั  (ร้อยละ 91.67)  
วนัหยดุประเพณี ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ปีละ 13 วนั  โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ (ร้อยละ 66.67)  และสิทธิหยดุพกัผ่อนประจ าปี
ไม่นอ้ยกวา่ 6 หากท างานติดต่อครบ 1 ปี (ร้อยละ 75.00)   

4. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัลา  พบวา่นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นวนัลาท่ีเก่ียวกบัสิทธิ
ของการลาป่วย  ซ่ึงลูกจา้งสามารถใชสิ้ทธิในการลาไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง  และหากลาตั้งแต่ 3 ข้ึนไปจ าเป็นตอ้งแสดงใบรับรอง
แพทย ์แผนปัจจุบนัชั้น 1 (ร้อยละ 83.33)   สิทธิการลาคลอดของลูกจา้งหญิง  ซ่ึงมีสิทธิลาคลอดก่อนและหลงัคลอดครรภ์
หน่ึงไม่เกิน 90 วนั โดยนบัรวมหยดุท่ีมีระหวา่งลา (ร้อยละ 66.67)  และสิทธิการลากิจเพ่ือประกอบกิจธุระส่วนตวัท่ีจ าเป็น 
(ร้อยละ 83.33) ส าหรับสิทธิการลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดสอบ
ความพร้อมโดยลาไดเ้ท่ากบัจ านวนท่ีทางการเรียกและยงัไดรั้บค่าจา้งตลอดเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วนัต่อปี  พบว่ามีเพียง
นกัศึกษาบางส่วนเท่านั้นท่ีรับรู้เร่ืองดงักล่าว (ร้อยละ 50.00)  นอกจากน้ีพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เร่ืองสิทธิการ
ลาเพ่ือท าหมันได้ตามระยะเวลาท่ีแพทย์ก าหนด (ร้อยละ 75.00) และสิทธิการลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงจะไดไ้ม่เกิน 30 วนัต่อปี  (ร้อยละ 91.67) 

5. การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าตอบแทน  พบว่านักศึกษาทั้ งหมดมีการรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าตอบแทนท่ี
เก่ียวกับค่าจา้งท่ีลูกจา้งมีสิทธิได้รับไม่น้อยกว่าอตัราค่าจา้งขั้นต ่าตามท่ีรัฐก าหนด  (ร้อยละ 100.00)  นอกจากน้ี  พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้  เร่ืองการค านวณจ่ายค่าจ้างว่าสามารถค านวณตามระยะเวลาการท างานได้ โดยนายจ้าง
สามารถจ่ายค่าจา้งตามระยะเวลาการท างานไดเ้ป็นรายชัว่โมง รายวนั หรือรายสปัดาห์ (ร้อยละ 83.33)  โดยนายจา้งตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนอยา่งเท่าเทียมกนัส าหรับลูกจา้งชายและลูกจา้งหญิงท่ีมีการท างานลกัษณะเดียวกนั  และตอ้งจ่ายตามท่ีตกลงกนั
ไว ้(ร้อยละ 75.00)  และรวมทั้งสิทธิท่ีจะไดค้่าจา้งหากมาท างานในวนัหยดุประจ าสัปดาห์  และวนัหยดุตามประเพณี  (ร้อย
ละ 75.00)  นอกจากน้ี พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เร่ืองการค านวณค่าจา้งซ่ึงสามารถค านวณตามลกัษณะผลงานท่ี
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ลูกจา้งท าในเวลาท างานได ้และอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงท่ีลูกจา้งจะไดก้รณีลูกจา้งมาท างานเกินเวลาท างานปกติของวนัท างาน  
ซ่ึงตอ้งไดรั้บค่าล่วงเวลาไม่น้อยกวา่ 1.5 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง  (ร้อยละ 66.67)  กรณีลูกจา้งมาท างานในวนัหยุด
ส าหรับลูกจา้งท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ  ซ่ึงตอ้งไดรั้บค่าท างานในวนัหยดุไม่นอ้ยกวา่ 1 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง  
ส าหรับลูกจา้งท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ ตอ้งไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุไม่น้อยกวา่ 2 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง 
(ร้อยละ 75.00)  กรณีลูกจา้งมาท างานในวนัหยดุเกินเวลาท างานปกติของวนัท างานตอ้งไดรั้บค่าล่วงเวลาในวนัหยดุไม่นอ้ย
กวา่ 3 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง (ร้อยละ 75.00)  รวมทั้งขาดการรับรู้เร่ืองวธีิการจ่าย สถานท่ีจ่ายวนัและเวลาท่ีตอ้งระบุ
อยา่งชดัเจน  (ร้อยละ 83.33) 
 6.  การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นสวสัดิการพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นสวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันายจา้งท่ีตอ้งจดัสวสัดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด  มิเช่นนั้นถือวา่ผิดกฎหมายโดยตอ้งปิดประกาศ ณ สถานท่ีท างานของ
ลูกจา้ง   (ร้อยละ 66.67) นอกจากน้ี พบวา่ นักศึกษาทั้งหมดขาดการรับรู้เร่ืองรายละเอียดของสวสัดิการท่ีตอ้งไดรั้บตาม
ประเภท  และมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดตามลกัษณะงานแต่ละประเภทวา่ประกอบดว้ยสวสัดิการใดบา้ง (ร้อยละ 100.00)  
และสิทธิการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป (ร้อยละ 100.00) 

7.   การรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าชดเชย  พบวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่ ขาดการรับรู้สิทธิแรงงานดา้นค่าชดเชยในทุก
กรณีตั้งแต่ความหมายและเง่ือนไขของค่าชดเชยซ่ึงหมายถึง ค่าตอบแทนท่ีนายจา้งจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งในกรณีท่ีถูกบอก
เลิกจา้งโดยไม่มีความผิดตามมาตรา 119  นอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืนท่ีนายจา้งตกลงจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้ง (ร้อยละ 66.67) ดงัน้ี 
หากลูกจา้งทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง (ร้อยละ 83.33)  หากลูกจา้งจงใจท าให้นายจา้ง
ไดรั้บความเสียหาย (ร้อยละ 66.67)   หากลูกจา้งประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง (ร้อย
ละ 75.00)   หากลูกจา้งฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือระเบียบ หรือค าสั่งของนายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมายและเป็น
ธรรม  และนายจา้งไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้  เวน้แต่ในกรณีท่ีร้ายแรงนายจา้งไม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือน  ซ่ึงหนงัสือเตือนนั้น
ให้มีผลบงัคบัไดไ้ม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัท่ีลูกจา้งไดก้ระท าผิด (ร้อยละ 83.33)  และหากลูกจา้งละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา 3 วนั
ท างานติดต่อกนั  ไม่วา่จะมีวนัหยุดคัน่หรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอนัสมควร (ร้อยละ 75.00)  อตัราค่าชดเชยท่ีลูกจา้งจะ
ได้รับตามสิทธิของอายุงาน หากลูกจา้งซ่ึงท างานครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากับค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 30 วนั  หากลูกจา้งซ่ึงท างานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 90 วนั  หาก
ลูกจา้งซ่ึงท างานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 180 วนั  หากลูกจา้งซ่ึงท างานครบ 
6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 240 วนั และลูกจา้งซ่ึงท างานครบ 10 ปีข้ึนไป มีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 300 วนั (ร้อยละ 83.33)  ในกรณีนายจา้งตอ้งยา้ยสถานประกอบการ นายจา้งตอ้ง
แจง้ล่วงหนา้ใหแ้ก่ลูกจา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนยา้ยสถานประกอบการ  หากลูกจา้งไม่ประสงคจ์ะไปท างาน
ดว้ย ลูกจา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งไดโ้ดยไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของอตัราค่าชดเชยปกติ (ร้อยละ 
91.67)  ถา้นายจา้งไม่แจง้ให้ลูกจา้งทราบถึงการยา้ยสถานประกอบการล่วงหน้า นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วนั (ร้อยละ 75.00)  รวมทั้ งในกรณีนายจ้างต้องปรับปรุงสถาน
ประกอบการ  นายจา้งตอ้งแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  ถา้นายจา้งไม่แจง้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 60 วนั ในกรณีลูกจา้งถูกเลิกจา้งกรณีปรับปรุงสถานประกอบการ  หากลูกจา้งท างาน
ติดต่อกนัครบ 6 ปีข้ึนไป  นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนจากค่าชดเชยปกติ  ซ่ึงลูกจา้งนั้นมีสิทธิไดรั้บอยูแ่ลว้ไม่
น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดท้าย 15 วนัต่อการท างานครบ 1 ปี  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 15 วนัสุดท้ายต่อการ
ท างาน ครบ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 360 วนั (ร้อยละ 91.67)   
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The Analysis of Translation Strategies from English into Thai in  
The Harry Potter and The Philosopher’s Stone Novel 

 
กิจจาณฏัฐ ์ตั้งจิตนุสรณ์1*  และ  นดัดา ณ วรรณดร2 
Kitjanat Tangjitnusorn1*   and  Nadda Na Wandon2 

 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยท่ีใชใ้นวรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ี
พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ประพนัธ์โดย J. K. Rowling แปลเป็นภาษาไทย             
โดย สุมาลี บ ารุงสุข โดยยดึหลกัการแปลของ สุพรรณี ป่ินมณี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ประกอบดว้ยเน้ือเร่ืองจากนว
นิยายตน้ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปลภาษาไทย ตอนท่ี 7 15 และ 17 จ านวนทั้งส้ิน 1,415 ประโยค โดยใชว้ิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1) แบบบนัทึกการถอดความ ประโยคภาษาองักฤษและประโยคแปลเป็น
ภาษาไทย และ 2) ตารางวิเคราะห์กลวิธีการแปล วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่กลวิธีการแปลภาษา
องักฤษเป็นภาษาไทยท่ีพบมากท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ 1) การใช้ค  ายืม จ านวน 628 ประโยค (44.38%) 2) การเทียบเคียง
ความหมายต่อความหมาย จ านวน 437 ประโยค (30.88%) และ 3) การใชค้  าท่ีสมัพนัธ์กนั จ านวน 76 ประโยค (5.37%) ทั้งน้ี
ยงัไดค้น้พบกลวธีิการแปลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลกัการแปลของ สุพรรณี ป่ินมณี จ านวน 5 ชนิด คือ 1) การเพ่ิมเติม
ขอ้ความ จ านวน 106 ประโยค (7.50%) 2) การละไวไ้ม่แปล จ านวน 44 ประโยค (3.11%) 3)  การใชค้  าแสดงอารมณ์ จ านวน 
42 ประโยค (2.97%) 4) การแปลส านวน จ านวน 23 ประโยค (1.63%) และ 5) การใชค้  าแสลง จ านวน 6 ประโยค (0.42%) 
 
ค าส าคญั : กลวธีิการแปล, การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย, วรรณกรรม, แฮร์ร่ีพอตเตอร์, ศิลาอาถรรพ ์
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ABSTRACT 
 
 The research aimed to study the analysis of translation strategies from English into Thai used in the Harry 
Potter and the Philosopher’s Stone novel authored by J.K. Rowling and translated into Thai by Sumali Bamrungsuk. In 
addition, the analysis manipulated the principle of translation introduced by Supannee Pinmanee. The sample used in the 
research consisted of the story from chapters 7, 15 and 17 for a total of 1,415 sentences selected by using a purposive 
sampling method. The instruments employed in the research were 1) a record form of transcriptions of English sentences 
and translated sentences into Thai and 2) a table of an analysis of translation strategies. The collected data was analyzed 
by means of percentage. The results were that the most 3 translation strategies used in translating from English into Thai 
were 1) Use of a Loan Word 628 sentences (44.38%), 2) Use of Nonliteral Lexical Equivalents 437 sentences (30.88%) 
and 3) Use of Related Words 76 sentences (5.37%). Apart from the principle of translation introduced by Supannee 
Pinmanee, the research discovered 5 other translation strategies, which were 1) Use of Addition Translation 106 
sentences (7.50%), 2) Use of Omission Translation 44 sentences (3.11%), 3) Use of Emotive Meaning Translation 42 
sentences (2.97%), 4) Use of Idiomatic Translation 23 sentences (1.63%) and 5) Use of Slang Translation 6 sentences 
(0.42%). 
 
Keywords : Translation Strategies, English to Thai Translation, Novel, Harry Potter, Philosopher’s Stone 
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บทน า 
มนุษยใ์ชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจินตนาการและวฒันธรรม ทั้งน้ีมนุษย ์ท่ีอาศยัใน

สงัคมเดียวกนัยอ่มสามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งสะดวกเน่ืองดว้ยการใชภ้าษาเดียวกนั ทวา่การท่ีมนุษยจ์ะ ถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิดของตนไปยงับุคคลใดในสังคมอ่ืนท่ีแตกต่างจากตนยอ่มตอ้งใชก้ระบวนการถ่ายทอดภาษา หรือการแปล เพ่ือท าให้
คนต่างวฒันธรรมกนัไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีต่างออกไปจากวฒันธรรมของตนเอง ทั้งน้ียงัไม่มีผูใ้ด ทราบแน่ชดัวา่การแปลเร่ิมมีข้ึน
คร้ังแรกเม่ือใด ทวา่มีการคน้พบหลกัฐานการแปลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดยอ้นหลงัไปราว 3000 ปีก่อนคริสตศ์กัราช และ วรรณกรรม
แปลเก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบในปัจจุบนัคือแผน่ดินเหนียวจารึกท่ีขุดพบในบริเวณ เมืองเอบลาซ่ึงอยูท่างทิศเหนือของประเทศซีเรีย
ในปัจจุบนั (Newmark, 1988) การแปลในยคุปัจจุบนันั้น เร่ิมมีความเป็นระบบมากข้ึนโดยการใชท้ฤษฎีทางภาษาศาสตร์มา
เป็นหลกัในการวเิคราะห์ โดยเร่ิมปรากฏเด่นชดั ในช่วงคริสตทศวรรษท่ี 1950 และ 1960 (รัชนีโรจน์ กลุธ ารง, 2552) 

ส าหรับการแปลในประเทศไทยนั้ นเร่ิมมีมาตั้ งแต่สมยัสุโขทัยโดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือเร่ืองศาสนา ได้แก่                
การแปลคมัภีร์พระพุทธศาสนาจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย เช่น ศิลาจารึกวดัป่ามะม่วง ซ่ึงเขียนเป็นภาษาขอม โบราณ 
ภาษาไทย และภาษาบาลี ในส่วนของการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยนั้นเกิดข้ึนในรัชสมยัสมเด็จ- พระนารายณ์มหาราช 
โดยคณะบาทหลวงท่ีเขา้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยจึงไดมี้การแปลและตีพิมพค์  าสอนทางศาสนาแก่ประชาชน 
(มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2556) นอกเหนือจากการแปลดว้ยเหตุผล ทางศาสนาแลว้นั้นยงัพบวา่มีการแปลเพ่ือความ
บนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยมอีกดว้ย โดยการแปลเพ่ือความบนัเทิง มีความนิยมอย่างมากในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงมีการแปลนว
นิยาย บทละคร สุภาษิต จากภาษาอ่ืนๆ มาเป็น ภาษาไทย ในปัจจุบนัการแปลเพ่ือความบนัเทิงยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิง่การแปลวรรณกรรม ซ่ึงพบวา่คนไทยนิยมอ่านหนงัสือประเภทวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศ
เป็นอนัดบั 2 จากประเภท หนงัสือทั้งส้ิน 18 ชนิด (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558) 

ปัจจุบนัมีวรรณกรรมต่างประเทศท่ีแปลจากภาษาหลกัเป็นภาษาไทยมากมาย ซ่ึงหน่ึงในวรรณกรรมท่ีไดรั้บ ความ
นิยมอยา่งยิง่ คือ Harry Potter ซ่ึงเป็นชุดนวนิยายแฟนตาซี จ านวนรวมทั้งส้ิน 7 เล่ม ประพนัธ์โดย J.K. Rowling ตน้ฉบบั
เป็นภาษาองักฤษไดรั้บการตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1997 1998 1999 2000 2003 2005 และ 2008 ตามล าดบั ทั้งน้ีวรรณกรรม
ดงักล่าวไดรั้บการแปลมากกวา่ 79 ภาษาและไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก จากยอดขายรวมกวา่ 500 ลา้นเล่ม โดยในประเทศ
ไทยนั้นการแปลตน้ฉบบั ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ไดรั้บการแปลโดย คุณสุมาลี บ ารุงสุข (เล่มท่ี 1 2 5 6 และ 7) คุณวลีพร 
หวงัซ่ือกลุ (เล่มท่ี 3) และคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ (เล่มท่ี 4) (วกิิพีเดีย, 2561) 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษากลวธีิการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในวรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ี
พอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ ์ เพ่ือจะไดค้น้พบแนวทางการแปลวรรณกรรมจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใชเ้พ่ือการศึกษาและการวจิยัอ่ืนๆ ต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
           การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยท่ีใชใ้นวรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ีพอต
เตอร์ กบัศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) 
ค าถามของการวจิยั 
 กลวธีิการแปลใดท่ีถูกใชใ้นการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในวรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กบัศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) 
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ขอบเขตของการวจิยั 
           4.1 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี คือ วรรณกรรมเร่ือง Harry Potter and the Philosopher’s Stone ฉบบัภาษาองักฤษและ
ฉบบัแปลภาษาไทย ตอนท่ี 7 The Sorting Hat (หมวกคดัสรร), ตอนท่ี 15 The Forbidden Forest (ป่าตอ้งหา้ม) และ ตอนท่ี 
17 The Man with Two Faces (ชายผูมี้สองหนา้) ทั้งน้ีตอนท่ีเลือกนั้นถือไดว้า่ เป็นตอนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ กล่าวคือ              
ตอนท่ี 7 เป็นการน าพาเร่ืองเขา้สู่เน้ือหาท่ีเขม้ขน้ยิง่ข้ึน ตอนท่ี 15 เป็นจุดพลิกผนั  และตอนท่ี 17 เป็นบทสรุปของเร่ือง 
           4.2 การวจิยัน้ีเลือกใชแ้นวทางการแปลของ สุพรรณี ป่ินมณี (2552) ซ่ึงไดเ้ป็นแนวทางการแปล ท่ีไดร้วบรวมทฤษฎี
การแปลของนกัวจิยัหลายท่านท่ีไดรั้บการยอมรับ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กลวธีิการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย หมายถึงประเภทของวธีิการแปลตามแนวทางท่ี สุพรรณี ป่ินมณี (2552) 
ไดน้ าเสนอไว ้ คือ (1) การแปลส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือมีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล ซ่ึงประกอบ ไปดว้ย 1.1)                      
การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย (nonliteral lexical equivalents) 1.2) การใชค้  าอธิบาย (descriptive phrases) 1.3) 
การใชค้  าท่ีสมัพนัธ์กนั (related words) 1.4) การใชค้  าจ าแนกประเภทโดยกวา้ง และค าเฉพาะเจาะจง (generic-specific 
words) และ 1.5) การใชค้วามหมายรองและ ความหมายเชิงเปรียบ (secondary and figurative senses) และ (2) การแปลส่ิงท่ี
ไม่รู้จกัหรือไม่มี ค  าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2.1) การใชค้  าจ าแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ แลว้ตาม
ดว้ย ค าอธิบายประกอบ (generic words with descriptive phrases) 2.2) การใชค้  ายมื (loan words) และ 2.3) การแทนท่ีดว้ย
ส่ิงท่ีปรากฏ ในวฒันธรรมของภาษาแปล (cultural substitutes) 
 วรรณกรรมเร่ือง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ์ หมายถึงเน้ือเร่ืองในวรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กบัศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ซ่ึงเป็นเล่มท่ี 1 ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เร่ือง แฮร์ร่ี 
พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบบัภาษาองักฤษท่ีตีพิมพ ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Edition) ประพนัธ์โดย Joanne 
Rowling (J. K. Rowling) และฉบบัแปล เป็นภาษาไทยโดย สุมาลี บ ารุงสุข ตอนท่ี 7 The Sorting Hat (หมวกคดัสรร), ตอน
ท่ี 15 The Forbidden Forest (ป่าตอ้งหา้ม) และ ตอนท่ี 17 The Man with Two Faces (ชายผูมี้สองหนา้) จ านวนรวมทั้งส้ิน 71 
หนา้ 1,415 ประโยค 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
           1.1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาอิสระน้ี คือ วรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone) ซ่ึงเป็นเล่มท่ี 1 ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เร่ือง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบบั
ภาษาองักฤษท่ีตีพิมพใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Edition) ประพนัธ์โดย Joanne Rowling (J. K. Rowling) จ านวน 17 
ตอน รวม 309 หนา้ และฉบบัแปลเป็นภาษาไทยโดย สุมาลี บ ารุงสุข (2557) จ านวน 17 ตอน รวม 372 หนา้ 
           1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ เน้ือเร่ืองในวรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and 
the Philosopher’s Stone) ซ่ึงเป็นเล่มท่ี 1 ในชุดวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี เร่ือง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ (Harry Potter) ฉบบั
ภาษาองักฤษท่ีตีพิมพใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Edition) ประพนัธ์โดย Joanne Rowling (J. K. Rowling) และฉบบั
แปลเป็นภาษาไทยโดย สุมาลี บ ารุงสุข ตอนท่ี 7 The Sorting Hat (หมวกคดัสรร), ตอนท่ี 15 The Forbidden Forest (ป่า
ตอ้งหา้ม) และ ตอนท่ี 17 The Man with Two Faces (ชายผูมี้สองหนา้) จ านวนรวมทั้งส้ิน 71 หนา้ 1,415 ประโยค ซ่ึง
คดัเลือกโดยวธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
            ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดจ้ดัสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บขอ้มูล จ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
 2.1 แบบบนัทึกการถอดความประโยคภาษาองักฤษและประโยคแปลเป็นภาษาไทย 
 แบบบนัทึกการถอดความประโยคภาษาองักฤษและประโยคแปลเป็นภาษาไทย เป็นตาราง 2 คอลมัน์ ไดแ้ก่ 
คอลมัน์ทางซา้ยคือประโยคถอดความภาษาองักฤษ และ คอลมัน์ทางขวาคือประโยคแปลเป็นภาษาไทย ทั้งน้ี แบบบนัทึกจะ
ใชก้ารบนัทึกบนคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรม Word Document เม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลแลว้เสร็จ จึงจะท าการพิมพอ์อกมา
เป็นกระดาษ (Hard Copy) กระบวนการสร้างแบบบนัทึกการถอดความประโยค ภาษาองักฤษและประโยคแปลเป็น
ภาษาไทยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  2.1.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.1.2 ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ 
  2.1.3 น าเคร่ืองมือไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
  2.1.4 น าผลจากการตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหามาปรับปรุงเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 2.2 ตารางวเิคราะห์กลวธีิการแปลชนิดป้อนค่าความถ่ี 
 ตารางวเิคราะห์กลวธีิการแปลชนิดป้อนค่าความถ่ี เป็นตาราง 2 คอลมัน์ ไดแ้ก่ คอลมัน์ทางซา้ยคือ กลวิธีการแปล
ตามแนวทางการแปล ของ สุพรรณี ป่ินมณี (2552)  และ คอลมัน์ทางขวาคือจ านวนความถ่ี โดยอยูใ่นรูปแบบกระดาษ (Hard 
Copy) กระบวนการสร้างตารางวเิคราะห์กลวธีิการแปลมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  2.2.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.2 ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ 
  2.2.3 น าเคร่ืองมือไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
  2.2.4 น าผลจากการตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหามาปรับปรุงเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 3.1  ศึกษาเน้ือเร่ืองและถอดความวรรณกรรมเร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone) ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปลเป็นภาษาไทย ตอนท่ี 7 The Sorting Hat (หมวกคดัสรร) ตอนท่ี 15 
The Forbidden Forest (ป่าตอ้งหา้ม) และ ตอนท่ี 17 The Man with Two Faces (ชายผูมี้สองหนา้) ทีละประโยค โดยพิจารณา
เทียบความหมายของประโยคภาษาองักฤษและภาษาแปลเป็นไทยใหต้รงกนั ซ่ึงประโยค ท่ีถอดความออกมาแลว้จะน าไป
บนัทึกไวใ้นแบบบนัทึกการถอดความประโยคภาษาองักฤษ และ ประโยคแปลเป็น ภาษาไทยโดยประโยคถอดความ
ภาษาองักฤษไดรั้บการบนัทึกไวท้างซา้ยและประโยคถอดความแปลเป็นภาษาไทย ไดรั้บการบนัทึกไวท้างขวา ทั้งน้ีเม่ือพบ
ประโยคภาษาองักฤษทวา่ไม่พบประโยคแปลเป็นภาษาไทยผูว้จิยัจะบนัทึก ประโยคภาษาองักฤษและเวน้วา่งประโยคแปล
เป็นภาษาไทยไวเ้สมอ ผูว้จิยัท าการถอดความเช่นเดียวกนัน้ีเร่ือยไป จนครบกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 ผูว้จิยัวเิคราะห์ประโยคท่ีถอดความไวแ้ลว้นั้น คราวละหน่ึงคู่ประโยค (ประโยคภาษาองักฤษ 1 ประโยค และ 
ประโยคแปลเป็นภาษาไทย 1 ประโยค) โดยพิจารณาความหมายจากประโยค จากนั้นจึงได ้เปรียบเทียบความหมายกบักลวธีิ
การแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยตามแนวทางของ สุพรรณี ป่ินมณี ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาคู่ประโยคใดแลว้พบวา่ตรงตรง
กบักลวธีิการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยใด ผูว้จิยัจะท าการ ลงคะแนนดว้ยมือ (Tally) ในตารางวเิคราะห์กลวธีิการ
แปลคราวละ 1 คะแนน ผูว้จิยัท าการลงคะแนน เช่นน้ีเร่ือยไปจนครบทุกคูป่ระโยคของกลุ่มตวัอยา่ง 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าผลจากตารางวเิคราะห์กลวธีิการแปลมารวมคะแนนความถ่ี และแสดงผลเป็นค่าคะแนนรวม แยกตาม
ประเภทของแต่ละกลวธีิ โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลไดน้ ามาซ่ึงขอ้คน้พบการใชก้ลวธีิการแปล จ านวน 3 หวัขอ้ ซ่ึงจะไดน้ าเสนอ ผลการวจิยั
แยกเป็นรายหวัขอ้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ผลการวจิยัดา้นการแปลส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือมีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล 
 2. ผลการวจิยัดา้นการแปลส่ิงท่ีไม่รู้จกัหรือไม่มีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล 
 3. ผลการวจิยัดา้นกลวธีิการแปลท่ีพบเพ่ิมเติม 
 
 1. การแปลส่ิงทีเ่ป็นทีรู้่จกัหรือมคี าทีอ้่างองิถึงได้ในภาษาฉบบัแปล 
 จากการวเิคราะห์กลวธีิการแปลดา้นการแปลส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือมีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปลนั้น ไดข้อ้
คน้พบดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ผลการแปลดา้นการแปลส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือมีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล 

การแปลส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือมีค าท่ีอา้งอิงถึงได ้
ในภาษาฉบบัแปล 

จ านวน (ประโยค) 
ร้อยละ 

บทท่ี 7 บทท่ี 15 บทท่ี 17 รวม 
1. การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย                                          132 145 160 437 30.88 
2. การใชค้  าอธิบาย                                                                                26 - 7 33 2.33 
3. การใชค้  าท่ีสมัพนัธ์กนั                                                                        18 43 15 76 5.37 
4. การใชค้  าจ าแนกประเภทโดยกวา้งและค าเฉพาะ 
    เจาะจง                        

2 - 1 3 0.21 

5. การใชค้วามหมายรองและความหมายเชิงเปรียบ                                  3 4 - 7 0.50 
รวม 181 192 183 556 39.29 

   
            จากตารางท่ี 1 พบวา่มีการใชก้ลวธีิการแปลส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือมีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล จ านวน ทั้งส้ิน 
556 ประโยค โดยคิดเป็นร้อยละ 39.29 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ มีการใชก้าร
เทียบเคียงความหมายต่อความหมายมากท่ีสุด จ านวน 437 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 30.88 รองลงมาคือ การใชค้  า ท่ีสมัพนัธ์
กนั จ านวน 76 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 5.37 และการใชค้  าอธิบาย จ านวน 33 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 2.33 ในขณะเดียวกนั
พบวา่มีการใชค้วามหมายรองและความหมายเชิงเปรียบ และการใชค้  าจ าแนก ประเภทโดยกวา้งและค าเฉพาะเจาะจงเพียง
เลก็นอ้ย โดยพบเป็นจ านวน 7 และ 3 ประโยค ตามล าดบั 
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 2. การแปลส่ิงทีไ่ม่รู้จกัหรือไม่มคี าทีอ้่างองิถึงได้ในภาษาฉบบัแปล 
 จากการวเิคราะห์ดา้นการแปลส่ิงท่ีไม่รู้จกัหรือไม่มีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปลนั้นไดข้อ้คน้พบ 
ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ผลดา้นการแปลส่ิงท่ีไม่รู้จกัหรือไม่มีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล 

การแปลส่ิงท่ีไม่รู้จกัหรือไม่มีค าท่ีอา้งอิงถึงได ้
ในภาษาฉบบัแปล 

จ านวน (ประโยค) 
ร้อยละ 

บทท่ี 7 บทท่ี 15 บทท่ี 17 รวม 
1. การใชค้  าจ าแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ    
    แลว้ตามดว้ยค าอธิบายประกอบ                                        

4 
 

- - 4 0.28 

2. การใชค้  ายมื                                                                                 144 233 251 628 44.38 
3. การแทนท่ีดว้ยส่ิงท่ีปรากฏในวฒันธรรมของ 
    ภาษาแปล                                                                        

6 - - 6 0.42 

รวม 154 233 251 638 45.08 
  
 จากตารางท่ี 2 พบวา่มีการใชก้ลวิธีการแปลส่ิงท่ีไม่รู้จกัหรือไม่มีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล จ านวนทั้งส้ิน 
638 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 45.08 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ทั้งน้ีเม่ือพิจาณณาเป็นรายชอ้ พบวา่ มีการใชค้  ายมืและ
ค าทบัศพัทม์ากท่ีสุด จ านวน 628 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 44.83 ถดัมาคือ การแทนท่ีดว้ยส่ิงท่ีปรากฏ ในวฒันธรรมของ
ภาษาแปล จ านวน 6 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.42 และ การใชค้  า จ าแนกประเภทอยา่งกวา้ง ๆ แลว้ตามดว้ยค าอธิบาย
ประกอบ จ านวน 4 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.28 
 3. กลวธีิการแปลทีพ่บเพิม่เตมิ 
 ในการวเิคราะห์กลวธีิการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยท่ีใชใ้นวรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กบัศิลา
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) นอกเหนือจากการไดข้อ้คน้พบดา้นการใชก้ลวธีิ การแปลตามแนวทาง
ของ สุพรรณณี ป่ินมณี ผูว้จิยัยงัพบวา่มีการใชก้ลวธีิการแปลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม จ านวน 5 ชนิด ซ่ึงกลวธีิการแปลท่ีพบเพ่ิมเติมนั้น
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ หน่ึงฤทยั ลาที (2556) อนัไดแ้ก่ 1) การละไวไ้ม่แปล 2) การเพ่ิมเติมขอ้ความ 3) ค าแสดงอารมณ์ 
4) การแปลส านวน และ 5) แสลง ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 กลวธีิการแปลท่ีพบเพ่ิมเติม 

กลวธีิการแปลท่ีพบเพ่ิมเติม 
จ านวน (ประโยค) 

ร้อยละ 
บทท่ี 7 บทท่ี 15 บทท่ี 17 รวม 

1. ละไวไ้ม่แปล                                        12 13 19 44 3.11 
2. การเพ่ิมเติมขอ้ความ                                                                                20 33 53 106 7.50 
3. ค าแสดงอารมณ์ 5 4 33 42 2.97 
4. การแปลส านวน 6 6 11 23 1.63 
5. แสลง 2 - 4 6 0.42 

รวม 45 56 120 221 15.63 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่มีการใชก้ลวธีิการแปลเพ่ิมเติม จ านวน 221 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 15.63 ของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด โดยกลวธีิการแปลท่ีพบมากท่ีสุดคือ การเพ่ิมเติมขอ้ความ จ านวน 106 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 7.50 รองลงมาคือ 
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การละไวไ้ม่แปล จ านวน 44 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 3.11 และ ค าแสดงอารมณ์ จ านวน 42 ประโยคคิดเป็นร้อยละ 2.97 
นอกจากน้ียงัพบวา่มีการใชก้ารแปลส านวนและแสลงร่วมดว้ย จ านวน 23 และ 6 ประโยค ตามล าดบั 
 

วจิารณ์ผล 
 การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยท่ีใชใ้นวรรณกรรมเร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กับศิลา อาถรรพ์ 
(Harry Potter and the Philosopher’s Stone) น้ี ได้น ามาซ่ึงข้อค้นพบด้านการใช้กลวิธี การแปลต่างๆ ดังท่ีแสดงไวใ้น
ผลการวิจยัขา้งตน้ ทั้งน้ีผลการวจิยัดงักล่าวยงัไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของนกัวจิยัและ นกัการศึกษาอ่ืนๆ เช่นกนั ซ่ึงจะได้
น าเสนอเป็นรายขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. การแปลส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือมีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล 
             จากการวิจยัด้านการแปลส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือมีค าท่ีอา้งอิงถึงได้ในภาษาฉบบัแปล ใน 5 กลวิธี ไดแ้ก่            
การเทียบเคียงความหมายต่อความหมาย การใชค้  าอธิบาย การใชค้  าท่ีสมัพนัธ์กนั การใชค้  าจ าแนกประเภท โดยกวา้ง และค า
เฉพาะเจาะจง การใช้ความหมายรองและความหมายเชิงเปรียบ ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้ การแปลแบบการเทียบเคียง
ความหมายต่อความหมาย (ค าต่อค า) มากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ถึงแมจ้ะมี ความแตกต่างกนั ทางดา้นวฒันธรรมก็สามารถหา
ค ามาเทียบเคียงเพื่อให้ความหมายท่ีใกลเ้คียงมากท่ีสุดได้ และเพ่ือเป็นการรักษาส่ิงท่ีผูแ้ต่งตอ้งการส่ือออกมาให้ไดใ้จความ
มากท่ีสุด ซ่ึงตรงกบังานวจิยัของ สตรีรัตน์ ไกรอ่อน (2556) ท่ีได ้ศึกษาเร่ืองกลวิธีการแปลค าทางวฒันธรรมจากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษในนวนิยาย เร่ืองส่ีแผ่นดิน โดยพบว่ามีการแปลแบบค าต่อค ามากท่ีสุดเพราะตอ้งการรักษาโครงสร้าง
ประโยค ความหมาย และอรรถรสไว ้รองลงมา คือการใชค้  าท่ีสัมพนัธ์กนัและการใชค้  าอธิบาย โดยอธิบายวา่แมว้า่จะมีค าท่ี
สามารถ เทียบเคียงไดใ้นภาษาแปล แต่ค  าเพียงค าเดียวในบางคร้ังไม่สามารถใชอ้ธิบายความหมายให้ชดัเจนจึงจ าเป็น ตอ้ง
ใชว้ลีเขา้มาขยายความให้ไดค้วามหมายท่ีชดัเจน อยา่งไรก็ตามค าพอ้งความหมาย ค าตรงขา้ม หรือค าปฏิเสธในบางกรณีก็
ใหค้วามหมาย ไดดี้กวา่เช่นกนั นอกจากน้ียงัคลา้ยคลึงกบังานวจิยัของ สุลาวลัย ์วชิยัระหัด และอญัชนิดา จาดสนัทดั (2551)            
ท่ีได้ศึกษาเร่ือง กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน เร่ือง ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
ผลการวิจยัพบว่ามีการใชก้ลวิธีทั้ งแบบการแปลแบบตรงตวัและแบบเอาความซ่ึงเป็นความตอ้งการของผูแ้ปลท่ีคงไวซ่ึ้ง
ความหมายและอรรถรสของ เน้ือเร่ือง 
 2. การแปลส่ิงท่ีไม่รู้จกัหรือไม่มีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล 
             จากการวจิยัดา้นการแปลส่ิงท่ีไม่รู้จกัหรือไม่มีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปลใน 3 กลวธีิ ไดแ้ก่            
การใชค้  าจ าแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ แลว้ตามดว้ยค าอธิบายประกอบ การใชค้  ายมืและค าทบัศพัท ์ การแทนท่ี ดว้ยส่ิงท่ี
ปรากฏในวฒันธรรมของภาษาแปล ผลการวจิยัพบวา่มีการใชค้  ายมืและค าทบัศพัทม์ากท่ีสุด เน่ืองจากไม่มีค าใดในภาษา
แปลสามารถแสดงความหมายไดแ้ละเป็นค ายมืช่ือเฉพาะเจาะจงและมีค าอธิบาย ประกอบเพื่ออรรถรสและความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านและค าทบัศพัท ์ เน่ืองจากวรรณกรรม เล่มน้ีด าเนินเร่ืองดว้ยตวัละคร สถานท่ี อาหาร และ
เคร่ืองใชท่ี้หลากหลายจึงจ าเป็นตอ้งใชค้  าทบัศพัท ์เพื่อรักษาอรรถรส เช่นกนั 
              ในส่วนของการใชค้  าจ าแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ แลว้ตามดว้ยค าอธิบายประกอบและการแทนท่ีดว้ย           
ส่ิงท่ีปรากฏในวฒันธรรมของภาษาแปล ยงัไม่มีผูใ้ดท่ีใชก้ลวธีิน้ีศึกษาอยา่งชดัเจนเพ่ือน ามาเทียบเคียงผลได ้ แต่อยา่งไรก็
ตามไดมี้ผูท่ี้ใชก้ารแปลส่ิงท่ีไม่รู้จกัหรือไม่มีค าท่ีอา้งอิงถึงไดใ้นภาษาฉบบัแปล ตามแนวทาง การแปล ของ Beekman และ 
Callow (อา้งใน สุพรรณี ป่ินมณี, 2552) เช่น งานวจิยัของ อจัฉรา เทพแปง (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองกลวธีิการแปลค านาม
ประสมจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเร่ือง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ กบัศิลาอาถรรพ ์โดยกลวธีิท่ีพบตรงกนัคือการแปล
โดยการใชก้ารสร้างศพัทใ์หม่ดว้ยการแปลค ายมื แบบตรงตวัและการใชค้  าอ่ืนท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั หรือ ใชก้ารสร้าง
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ศพัทใ์หม่ดว้ยการแปลค ายมื แบบตรงตวัและการใชค้  าอ่ืนท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัแลว้เพ่ิมค าอธิบาย และ การแปลโดย
การทบัศพัท ์หรือทบัศพัทแ์ลว้เพ่ิมค าอธิบาย ยิง่ไปกวา่นั้น สารนิพนธ์ของ ธาวนีิ จรัสโชติกลุ (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง กลวธีิ
การแปลค าและวลีท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม จากองักฤษเป็นไทย กรณีศึกษาเร่ือง Forrest Gump ของ Winston Groom ไดค้น้พบ
กลวธีิท่ีใชแ้ปล จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การใชค้  าจ าแนกประเภทอยา่งกวา้งๆ และการใชค้  า
เฉพาะ เจาะจง การใชค้  ายมืหรือค าทบัศพัท ์และการแทนท่ี ดว้ยส่ิงท่ีปรากฏในวฒันธรรมภาษาแปล 
 3. กลวธีิการแปลท่ีพบเพ่ิมเติม 
   การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยท่ีใชใ้นวรรณกรรมเร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กับศิลา 
อาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) น้ี ไดย้ดึหลกัการวเิคราะห์ตามแนวทางของ สุพรรณี ป่ินมณี ทวา่ไดข้อ้
คน้พบเพ่ิมเติมวา่มีการใชก้ลวธีิการแปลอ่ืนเพ่ิมเติมอีกดว้ย จ านวน 5 กลวธีิ คือ ละไวไ้ม่แปล การเพ่ิมเติมขอ้ความ ค าแสดง
อารมณ์ การแปลส านวน และแสลง โดยพบวา่มีการเพ่ิมเติม ขอ้ความมากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งการอธิบายความใหผู้อ่้านเขา้ใจ
มากข้ึนเพราะหากไม่อธิบายความหมายเพ่ิม อาจท าใหผู้อ่้าน ไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง รองลงมาคือการละไวไ้ม่แปล ซ่ึงปรากฏ
เม่ือพบขอ้ความในประโยค อนัอาจท าใหผู้อ่้าน เกิดความสบัสน ผูแ้ปลจึงเลือกใชก้ลวธีิการไม่แปลในบางค าเพื่อท าใหผู้อ่้าน
เขา้ใจบริบทได ้นอกจากน้ีกลวิธี การใชค้  าแสดงอารมณ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือตอ้งการให้ผูอ่้านเขา้ถึงเน้ือหาให้มากท่ีสุด และ
ช่วยเพ่ิมอรรถรสใน การอ่านให้ดียิ่งข้ึน ดา้นการแปลส านวนนั้นถูกน ามาใช ้เม่ือผูแ้ปลพิจารณาแลว้วา่ตน้ฉบบัเป็นส านวน 
หากจะแปลเป็นค าทัว่ไปอาจให้ความหมายไดไ้ม่ตรงเท่ากบัใชส้ านวนในภาษาแปลในการแปลซ่ึงจะตรงกว่า และสร้าง
ความสุนทรีในการอ่านไดม้ากกวา่ สุดทา้ยเป็นการแปลค าแสลงเพ่ือแสดงถึงความสนิท ในการใช ้ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ 
เม่ืออ่านแลว้เกิดธรรมชาติในภาษามากกว่าใช้ค  าท่ีเป็นทางการ  ซ่ึงกลวิธีการแปล ตามแนวทางของบุคคลใดอาจท่ีไม่
เพียงพอ ทั้งน้ีกลวิธีการแปลท่ีพบเพ่ิมเติมนั้น มีความเหมาะสมต่อการแปล วรรณกรรมดงัจะไดจ้ากผลการศึกษาสอดคลอ้ง
กบั การวิจยัของ สุลาวลัย ์วิชยัระหัด และอญัชนิดา จาดสันทดั (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองกลวิธีการแปล วรรณกรรมเยาวชน 
เร่ือง ชาร์ล็อตต ์แมงมุมเพื่อนรัก โดยผลการวิจยัพบวา่ มีการใชก้ลวิธีการเพ่ิมเติมขอ้ความ การลดความ การใชค้  าทบัศพัท ์
และการใชค้  า แสดงอารมณ์ในการแปล เพ่ือให้ส่ือความหมายไดดี้ มีความเป็นธรรมชาติ และสะทอ้นดา้นต่างๆ ของ ตวั
ละครไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในวรรณกรรม เร่ือง แฮร์ร่ี 
พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)  เพื่อให้ทราบถึงกลวิธี ท่ีถูกใช้ในการแปลจาก
ภาษาองักฤษป็นภาษาไทย ในการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า กลวิธีการใช้ค  ายืมพบมากท่ีสุดถึง 628 ประโยค รองลงมาคือ การ
เทียบเคียงความหมายต่อความหมาย 437 ประโยค การเพ่ิมเติมขอ้ความ 106 ประโยค  การใชค้  าท่ีสัมพนัธ์กนั  76 ประโยค 
ละไวไ้ม่แปล 44 ประโยค ค าแสดงอารมณ์ 42 ประโยค การใชค้  าอธิบาย 33 ประโยค การแปลส านวน 23 ประโยค การใช้
ความหมายรองและความหมายเชิงเปรียบ 7 ประโยค การแทนท่ีดว้ยส่ิง ท่ีปรากฏในวฒันธรรมของภาษาแปล 6 ประโยค 
แสลง 6 ประโยค การใช้ค  าจ าแนกประเภทอย่างกวา้ง ๆ แลว้ตามด้วยค าอธิบายประกอบ 4 ประโยค การใช้ค  าจ าแนก
ประเภทโดยกวา้ง และค าเฉพาะเจาะจง 3 ประโยค 
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ตลอดจนให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัยและให้ก าลังใจจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี นอกจากน้ีผูว้ิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาจดัสรรงบประมาณเพ่ือการน าเสนองานวจิยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี3 จ านวน 15 คนซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีได้มาแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า  มีปัญหาในการแปลของนักศึกษาในด้านไวยากรณ์ ได้แก่ การใช้ตวัเช่ือมระหว่างค า 
ระหว่างประโยค และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ปัญหารองลงมา คือ ปัญหาการแปลในด้านบทสนทนา ได้แก่            
การแปลภาษาพูดท่ีมีความแตกต่างหลายระดบั เช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท์และการแปลค าสแลง ค าย่อ ค าสบถและ
อ่ืนๆ 

 

ค าส าคญั :ปัญหาการแปลภาษาองักฤษ  การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 55000 
1Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Faikaew Sub-district, Pupiang District, Nan Province 55000, Thailand 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to study problems of translation from English to Thai in English 
International Communication at Rajamangala University of Technology Lanna Nan. The samples in this research 
were 15 students who were studying third-year majors in English for International Communication. The 
instruments used were questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage, average, and standard 
deviation. The research findings were as follows: The problems in grammar: There are using of conjunctions 
which show relationship in terms of words or sentences and grammatical structure analysis. The problems in 
conversation: There are translation colloquialisms at varying levels such as polite and royal language, and use of 
slang, abbreviation, imprecation, and other. 
 
Keyword: problems of translation from English to Thai, translation from English to Thai 
 
บทน า 
  การแปลเป็นการส่ือสารท่ีส าคญัแบบหน่ึง ในสมยัโบราณท่ีมีการแปลคมัภีร์ศาสนา นกัแปลมกัจะตอ้งพยายามเก็บ
ส านวนและโครงสร้างประโยคจากภาษาโบราณ เช่น ฮีบรู กรีก ลาติน มาไวใ้นภาษาองักฤษใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อรักษาความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของตน้ฉบบัไวใ้นบทแปลดว้ย ซ่ึงออกจะเป็นทรรศนะท่ีผิดพลาดอยา่งยิง่ส าหรับสมยัปัจจุบนัท่ีบรรดาผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหลายมีความเห็นสอดคลอ้งกนั กล่าวในความหมายท่ีตรงกนัท่ีเช่ือวา่ ภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปล นั้นคือความศกัด์ิสิทธ์ิ
ของงานแปล   สิทธา พินิจภูวดล (2550:12-13) จากการกล่าวอา้งถึงนิยามการแปลของบรรดานักปราชญ์ราชบณัฑิตตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ท าให้เห็นความเปล่ียนแปลงของทรรศนะวา่ดว้ยการแปลโดยล าดบัตามกาลสมยั และไดก้ล่าวสรุปค า
นิยามของการแปลในยุคสมยัปัจจุบันไวอ้ย่างครอบคลุมว่า คือ “การถ่ายทอดขอ้ความจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง             
โดยรักษารูปแบบคุณค่า และความหมายในขอ้ความเดิมไวอ้ยา่งครบถว้น รวมทั้งความหมายแฝงซ่ึงไดแ้ก่ ความหมายทาง
วฒันธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ  
 Nida Eugene 1964 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ  Toward a Science of Translating (อ้างถึงใน  สิทธา พิ นิจภูวดล 
2550:14) คร้ังหน่ึงเราเช่ือวา่การแปลเป็นเร่ืองของศิลปะมากกวา่ศาสตร์ เราเช่ือวา่คนท่ีจะเป็นนกัแปลท่ีดีซ่ึงผลิตงานคุณภาพ
นั้นตอ้งมี “หัว” ในการแปล “หัว” ท่ีวา่น้ี หมายถึงค าวา่มีพรสวรรค ์ใครจะไปขอแบ่งปันจากใครมิได ้และพรสวรรคน้ี์ก็จะ
เจริญงอกงามข้ึนไดต้ามปริมาณของประสบการณ์ของการแปลและการฝึกฝน ดงันั้นการแปลท่ีว่าเป็นเร่ืองของศิลปะจึง
ตอ้งการประสบการณ์ การลองแปลผิดบา้งถูกบา้ง และอาศยัประสบการณ์น้ีแกไ้ขดดัแปลงงานแปลให้ดีข้ึน อยา่งไรก็ตามมี
คนอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงมิเช่ือวา่งานแปลเป็นเร่ืองการลองและการฝึกแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เห็นวา่กระบวนการแปลนั้นเป็นเร่ืองท่ี
ศึกษาได ้วิเคราะห์ได  ้และน ามาประกอบกนัเขา้เป็นทฤษฎีท่ีจะบอกเล่าและสั่งสอนกนัได ้บุคคลเหล่าน้ีเช่ือวา่สามารถน า
ความรู้และทฤษฎีต่างๆจากศาสตร์อ่ืนมาช่วยในการศึกษาและวางแนวทางทฤษฎีส าหรับการแปลเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผูท่ี้สนใจจะเป็นนกัแปลไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัได ้รัชนีโรจน์ 
  กลุธ ารง (2552:32) กล่าววา่ ไม่วา่จะเป็นการแปลตน้ฉบบัประเภทใด ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาษาเพ่ือการแปลก็
ยงัมีความจ าเป็นต่อผูแ้ปลเช่นเดิม ยิง่ถา้เราแบ่งกระบวนการแปลออกเป็นสองระยะคร่าวๆ ก็จะยิง่เห็นไดช้ดัคือ ในระยะแรก 
ผูแ้ปลจะตอ้งวิเคราะห์ตน้ฉบบั หากไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองภาษาแลว้ จะไม่สามารถวิเคราะห์และท าความเขา้ใจ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  676 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ตน้ฉบับในทุกๆด้าน คร้ันมาถึงกระบวนการแปลในระยะท่ีสอง ผูแ้ปลจะตอ้งถ่ายทอดตน้ฉบับออกมาเป็นภาษาแปล              
โดยผูแ้ปลก็ยงัตอ้งมีความรู้ความเขา้เร่ืองภาษาอยูเ่ช่นเดิม  

โดยผูว้ิจยัเห็นวา่การแปลจะตอ้งใชท้ั้ งความรู้ ศิลปะและความสามารถในการเลือกเฟ้นถอ้ยค าน ามาเรียบเรียงให้
ถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัภาษา และให้ความรู้สึกใกลเ้คียงหรือเหมือนตน้ฉบบัเดิมท่ีสุด  จึงสนใจในการศึกษาปัญหาการ
แปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  ชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา น่าน 

วธีิด าเนินการวจัิย 
      วธีิการด าเนินวจิยั น าเสนอดงัต่อไปน้ี  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
    1.1 ประชากร  
          ประชากร คือนักศึกษาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่านจ านวน 55 
คน  
    1.2 กลุ่มตวัอย่าง  
          กลุ่มตวัอย่าง คือนักศึกษาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ านวน 15 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวคดัเลือกจากกลุ่มท่ีเพ่ิงผ่านการเรียนดา้นการ
แปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจ เพราะเคยเผชิญกบัปัญหาการแปลและมีแนวคิดในการตอบปัญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
2. เคร่ืองมือวจิยั  
    2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จะเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละมาจากแนวคิดท่ีตอ้งการศึกษาพร้อมทั้งน าไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามไป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน 3 ท่าน แลว้น าแบบประเมินท่ีไดรั้บมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าท่ีไดมี้ดงัน้ี  
    2.2 เกณฑ์คะแนน  
       2.2.1. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้ 
       2.2.2. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC นอ้ยกวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้ 
       2.2.3 ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.87 เป็นไปตามเกณฑคุ์ณภาพก่อนน าไปใชจ้ริง  
ขอ้ค าถาม  ค่า IOC                                       ความเท่ียงตรง 

 

1. การวเิคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์  1  สามารถใชไ้ด ้ 
2. การใชต้วัเช่ือมระหวา่งค า ระหวา่งประโยค  1  สามารถใชไ้ด ้ 
3. การแปลกาล (Tense)  1  สามารถใชไ้ด ้ 
4. ความรู้ในดา้นค าศพัท์  1  สามารถใชไ้ด ้ 
5. ค าศพัทท่ี์มีความหมายใกลเ้คียง  1  สามารถใชไ้ด ้ 
6. ค าท่ีมีความหมายแฝง  1  สามารถใชไ้ด ้ 
7. การวเิคราะห์ค าหรือส านวนในการแปล  1  สามารถใชไ้ด ้ 
8. การแปลภาษาพดูท่ีมีความแตกต่างหลายระดบั 
เช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท ์ 

1  สามารถใชไ้ด ้ 
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9. การแปลค าแสลง ค ายอ่ ค าสบถและอ่ืนๆ  1  สามารถใชไ้ด ้ 
10. การแปลภาษาพดูไดเ้ป็นธรรมชาติระดบั
เดียวกบัภาษาตน้ฉบบั  

1  สามารถใชไ้ด ้ 

11. มีความรู้หรือภูมิหลงัท่ีใชใ้นการแปล  1  สามารถใชไ้ด ้ 
12. จุดมุ่งหมายของการเขียน  0.67  สามารถใชไ้ด ้ 
13. การเลือกใชส้ านวนโวหารในการแปลได้
ถูกตอ้ง  

1  สามารถใชไ้ด ้ 

14. การใชลี้ลาภาษา  1  สามารถใชไ้ด ้ 
15. การแปลไดภ้าษาท่ีสละสลวยและเป็น
ธรรมชาติ 

1  สามารถใชไ้ด ้ 

                  ค่าเฉล่ียรวม                                        0.87                                           สามารถใชไ้ด ้
      

2.3 แบบสอบถามประกอบด้วย ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ตอนท่ี 2 
ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ เป็นค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั และ
ตอนท่ี 3 ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น  เก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคท่ีนกัศึกษาพบในการแปล   
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
                3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน  
                       เดือนพฤษภาคม – เดือนกนัยายน 2560  
                3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามนักศึกษาปีท่ี  3 สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน จ านวนทั้งหมด 15 คน โดยผูว้ิจยัเป็นผูน้ าแบบสอบถามไปสอบถามจ านวน 
15 ชุดและไดรั้บกลบัมาครบทั้ง 15 ชุด  
4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

ได้รับแบบสอบถามกลบัมา น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  จากนั้นแจกแจงระดับคะแนน 
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ  โดยผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยหา ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโ้ปรแกรม Excel โดยใชส้ถิติดงัน้ี  
     ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชค้วามถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
วเิคราะห์  โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   ปัญหาในการแปล โดยน ามา
หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มี 5 ระดบัดงัน้ี  

ระดบัของปัญหา คะแนน  
มากท่ีสุด    5  
มาก         4  
ปานกลาง  3  
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นอ้ย         2  
นอ้ยท่ีสุด  1  

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน  
เพ่ือใหก้ารแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ผูว้ิจยัจึงก าหนดเกณฑก์ารแปล

ความหมายของคะแนนเฉล่ียตามหลกัเกณฑข์องประคอง กรรณสูต (2528:70) ดงัน้ี  
 
 

4.50 – 5.00 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
3.50 -4.49  หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก  
2.50 – 3.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง  
1.50– 2.49 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย  
1.00 – 1.49 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

 การแปลความหมายของผลจากข้อมูลในตอนท่ี 1 มุ่งอธิบายภาพรวมในคุณลักษณะพ้ืนฐานของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ไดว้ิเคราะห์ออกมาเป็นค่าร้อยละ และมิได้เปรียบเทียบเพศและอายุแต่อย่างใด เน่ืองมาจากขอ้จ ากดัของ
จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนนอ้ย เพราะเลือกเจาะจงเฉพาะกลุ่มท่ีเรียนอยูใ่นชั้นปีท่ี3 และเพ่ิงผา่นการเรียนการ
แปลเท่านั้น 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เน้ือหา จากแบบสอบถามปลายเปิดเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆของผูต้อบ

ปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  ชั้นปีท่ี3 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ล าดบัต่อไป ผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอผลของการวจิยั โดยเรียงล าดบัทั้ง 3 หวัขอ้ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศและอาย ุลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แสดงผลดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
ตารางที ่1 จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 2 13.33 
 หญิง 13 86.67 
 รวม 15 100 
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สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน(ราย) ร้อยละ 
2.อาย ุ   

18 – 20 ปี 1 6.67 
21 – 22 ปี 13 86.67 
23 – 24 ปี 0 0 
มากกวา่ 25 ปี 1 6.67 

รวม 15 100 
จากตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดดงัน้ี ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.67 เป็นเพศชายร้อย

ละ 13.33 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหว่าง 21-22 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 86.67 มีอายุระหวา่ง 18-20 ปี และ มากกว่า 25 ปี 
ร้อยละ 6.67 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษา 
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ช้ันปีที ่3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน แบ่งเป็นปัญหา 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นไวยากรณ์ ดา้น
ค าศพัท ์ดา้นแปลบทสนทนา และดา้นบทบรรยาย  แสดงผลดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา  
 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี3 โดยภาพรวมในดา้นไวยากรณ์ 

ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย �̅� S.D ระดบั 
ดา้นไวยากรณ์ 
1. การวเิคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ 
2. การใชต้วัเช่ือมระหวา่งค าระหวา่งประโยค  
3. การแปลกาล (Tense) 

 
3.38 
3.40 
3.20 

 
0.70 
0.80 
0.98 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.33 0.12 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 2 ปัญหาในดา้นไวยากรณ์ของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 3 โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง พบปัญหาเร่ืองการใชต้วัเช่ือมระหวา่งค า ระหวา่งประโยคมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40  ปัญหา
ท่ีพบรองลงมาคือ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์  และ การแปลกาล (Tense) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 และ 3.20 
ตามล าดบั 
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา  
  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี3 โดยภาพรวมในดา้นค าศพัท ์

ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย �̅� S.D ระดบั 
ดา้นค าศพัท ์
1. ความรู้ในดา้นค าศพัท ์
2. ค าศพัทท่ี์มีความหมายใกลเ้คียง 
3. ค าท่ีมีความหมายแฝง 
4.การวเิคราะห์ค าหรือส านวนในการแปล 

 
3.40 
3.13 
3.00 
3.20 

 
0.88 
0.72 
0.97 
1.17 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.31 0.16 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี  3 ปัญหาในด้านค าศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล  ชั้ นปีท่ี  3                       
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบปัญหาเร่ืองความรู้ในดา้นค าศพัท์เป็นมีปัญหามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40    
ปัญหารองลงมาไดแ้ก่ การวเิคราะห์ค าหรือส านวนในการแปลและค าศพัทท่ี์มีความหมายใกลเ้คียง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 
และ 3.13 ตามล าดบั ส่วนปัญหาท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ ค าท่ีมีความหมายแฝง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา  
 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี3 โดยภาพรวมในดา้นบทสนทนา 

ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย �̅� S.D ระดบั 
ดา้นบทสนทนา 
1. การแปลภาษาพดูท่ีมีความแตกต่างหลายระดบั เช่น ภาษา
สุภาพ ภาษาราชาศพัท ์
2การแปลค าแสลง ค ายอ่ ค าสบถและอ่ืนๆ 
3. การแปลภาษาพดูไดเ้ป็นธรรมชาติระดบัเดียวกบั 
ภาษาตน้ฉบบั 

 
3.47 

 
3.27 
3.07 

 
0.91 

 
0.77 
0.83 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.27 0.08 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 4 โดยภาพรวมแลว้ปัญหาในดา้นบทสนทนาของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

ชั้นปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ การแปลภาษาพูดท่ีมีความแตกต่างหลายระดบั ยกตวัอยา่งเช่น 
ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 และปัญหาท่ีพบรองลงมาคือ การแปลค าแสลง ค ายอ่ ค าสบถและ
อ่ืนๆ    และการแปลภาษาพดูไดเ้ป็นธรรมชาติระดบัเดียวกบัภาษาตน้ฉบบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 และ 3.07ตามล าดบั 
ตารางที ่5 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา
 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี3 โดยภาพรวมในดา้นบทบรรยาย 

ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย �̅� S.D ระดบั 
ดา้นบทบรรยาย 
1. มีความรู้หรือภูมิหลงัท่ีใชใ้นการแปล 
2. จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 
3. การเลือกใชส้ านวนโวหารในการแปลไดถู้กตอ้ง 
4. การใชลี้ลาภาษา 
5. การแปลไดภ้าษาท่ีสละสลวยและเป็นธรรมชาติ 

 
3.20 
3.47 
3.00 
3.20 
3.07 

 
0.83 
0.88 
0.97 
0.98 
0.68 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.19 0.11 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 5 ปัญหาโดยภาพรวมของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลด้านบทบรรยายอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ปัญหาท่ีพบมากเป็นอนัดบัท่ีสอง
ไดแ้ก่ การมีความรู้หรือภูมิหลงัท่ีใชใ้นการแปล   และการใชลี้ลาภาษา โดยมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัคือเท่ากบั 3.20 ปัญหาท่ีพบ
ล าดบัต่อมาคือ การแปลไดภ้าษาท่ีสละสลวยและเป็นธรรมชาติ  และการเลือกใชส้ านวนโวหารไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.07และ 3.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่6 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิา
 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี3 โดยภาพรวมในทุกดา้น 

ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย �̅� S.D ระดบั 
1. ดา้นไวยากรณ์ 
2. ดา้นค าศพัท ์
3. ดา้นบทสนทนา 
4.ดา้นบทบรรยาย 

3.33 
3.31 
3.27 
3.19 

0.12 
0.16 
0.08 
0.11 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.27 0.12 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ปัญหาโดยภาพรวมของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27  ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ดา้นค าศพัท ์รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นไวยากรณ์ ดา้นบท
สนทนาและดา้นบทบรรยาย ตามล าดบั 

กล่าวโดยสรุปจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 1-6 ปัญหาโดยภาพรวมของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ
เพ่ือการส่ือสารสากลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือปัญหาในดา้นของไวยากรณ์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.33 คือ การใชต้วัเช่ือมระหวา่งค า ระหวา่งประโยค และการวเิคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์    ส่วนปัญหาท่ีรองลงมาคือ
ปัญหาในดา้นของบทสนทนา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 คือ การแปลภาษาพดูท่ีมีความแตกต่างในหลายระดบัเช่น ภาษา
สุภาพ ภาษาราชาศพัท ์และการแปลค าสแลง ค ายอ่ ค าสบถและอ่ืนๆ 

ตอนที ่ 3 ผลการวเิคราะห์เน้ือหา จากแบบสอบถามปลายเปิดเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆของผูต้อบ
ปัญหาการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี3 มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน  นั้นพบวา่ มีลกัษณะปัญหาในทิศทางเดียวกนั ดา้นการใชห้ลกัไวยากรณ์ในสถานการณ์
การแปลเร่ืองราวท่ีไม่มีความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองท่ีแปลมาก่อน นอกจากน้ีพบวา่ การเลือกใชค้  าศพัทใ์นการแปลใหใ้กลเ้คียงกบั
ความหมายของตน้ฉบบัเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชเ้วลาในการฝีกทกัษะ 

 

วจิารณ์ผล 
1. นกัศึกษาชั้นปีท่ี3 สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ท่ีผา่นการเรียนวิชาการแปลมาแลว้  มีปัญหาการแปล

จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย เน่ืองจากนักศึกษามีปัญหาในด้านของไวยากรณ์มากท่ีสุดมีลกัษณะท่ีคลา้ยกัน แมว้่า
นกัศึกษาทุกคนไดรั้บความเท่าเทียมกนัในการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรชยั พรวริิยะกิจ  และวรินทร แดน
ดี (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ขอ้ผิดพลาดในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
สากล พบว่า การแปลของนักศึกษามีขอ้ผิดพลาดด้านไวยากรณ์และผิดพลาดดา้นความหมายระดับมาก เป็นไปในทาง
เดียวกบังานวจิยัของณัฐธยาน ์ทาดี (2558) ศึกษาเร่ืองปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีใชใ้นการแปลเพลงฉ่อย: กรณีศึกษาเพลง
ฉ่อยจากรายการ “คุณพระช่วย” พบวา่มีปัญหาในการแปลเพลงฉ่อยออกเป็น 3 ประเด็นคือ ปัญหาทางดา้นไวยากรณ์ ปัญหา
ดา้นการเลือกใชค้  าศพัท ์และปัญหาในการแปลกวนิีพนธ์  

2. นักศึกษาชั้นปีท่ี3 สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ท่ีผ่านการเรียนวิชาการแปลมาแลว้  มีปัญหาจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยในลกัษณะเดียวกนั และปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือปัญหาในดา้นของไวยากรณ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 
คือ การใชต้วัเช่ือมระหวา่งค า ระหวา่งประโยค และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ส่วนปัญหาท่ีรองลงมาคือปัญหาใน
ดา้นของบทสนทนาคือ การแปลภาษาพูดท่ีมีความแตกต่างในหลายระดบัเช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท์ และการแปลค า
สแลง ค ายอ่ ค าสบถและอ่ืนๆ เป็นไปตามหลกัการและทฤษฏีของ สัญฉวี สายบวั (2550:64–78) ในดา้นระดบัโครงสร้าง
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ของค า และในดา้นระดบัประโยค คือ ควรจะท าต่อเม่ือโครงสร้างของประโยคตน้ฉบบัแปลไม่เป็นท่ีรู้จกัในหมู่ผูอ่้านงาน
แปล ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาในดา้นไม่เขา้ใจความหมาย 

สรุปผลการวจัิย 
ผลการศึกษาการวจิยัเร่ือง ปัญหาการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อ

การส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.67 เป็นเพศชายร้อยละ 13.33 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21-22 ปี  ร้อยละ 
86.67 มีอายรุะหวา่ง 18-20 ปี และ มากกวา่ 25 ปี ร้อยละ 6.67  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาในการแปลทั่วไป     จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นไวยากรณ์ ดา้นค าศพัท์ ดา้นบทสนทนา และดา้นบทบรรยาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.28 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฏผลดงัน้ี  

2.1 ด้านไวยากรณ์ ปัญหาในด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  ชั้นปีท่ี 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   พบปัญหาเร่ืองการใชต้วัเช่ือมระหวา่งค าระหวา่งประโยคพบมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.40 และปัญหาท่ีรองลงมาคือ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ และ การแปลกาล (Tense) โดยท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และ 
3.20 ตามล าดบั 

2.2 ด้านค าศัพท์ ปัญหาในด้านค าศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล  ชั้ นปีท่ี  3              
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัญหาเร่ืองความรู้ในดา้นค าศพัท์เป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 
ปัญหารองลงมาไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค าหรือส านวนในการแปล และค าศพัท์ท่ีมีความหมายใกลเ้คียง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.20 และ 3.13 ตามล าดบั ส่วนปัญหาท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ ค าท่ีมีความหมายแฝง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 

2.3 ดา้นบทสนทนา โดยภาพรวมแลว้ปัญหาในดา้นบทสนทนาของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
สากล ชั้นปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ การแปลภาษาพดูท่ีมีความแตกต่างหลายระดบั ยกตวัอยา่ง
เช่น ภาษาสุภาพ ภาษาราชาศพัท์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 และปัญหาท่ีพบรองลงมาคือ การแปลค าแสลง ค าย่อ ค าสบถ
และอ่ืนๆ และการแปลภาษาพดูไดเ้ป็นธรรมชาติระดบัเดียวกบัภาษาตน้ฉบบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 และ 3.07 ตามล าดบั  

2.4 ดา้นบทบรรยาย ปัญหาโดยภาพรวมของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลดา้นบทบรรยายอยู่
ในระดบัปานกลาง ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ปัญหาท่ีพบมากเป็นอนัดบัท่ีสอง
ไดแ้ก่ การมีความรู้หรือภูมิหลงัท่ีใชใ้นการแปล และการใชลี้ลาภาษา โดยมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัคือเท่ากบั 3.20 ปัญหาท่ีพบ
ล าดบัต่อมาคือ การแปลไดภ้าษาท่ีสละสลวยและเป็นธรรมชาติ  และการเลือกใชส้ านวนโวหารไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.07 และ 3.00 ตามล าดบั  

 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน และนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากลท่ีให้
การสนบัสนุนและร่วมมือในการเก็บรวบรวมงานวจิยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและแนวทาง

พฒันาตนเองของนักศึกษา สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา น่าน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การ
บรรยายเชิงพรรณนา  
 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่าง อยู่ในระดับน้อย             
โดยมีคะแนนเฉล่ียด้านการบอกรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่านสูงกว่าคะแนนเฉล่ียดา้นการจับใจความส าคญั กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนมากมีแนวทางพฒันาตนเอง คือ ท าแบบฝึกหดัดา้นการอ่านภาษาองักฤษ และพฒันาความรู้ดา้นค าศพัทด์ว้ยการอ่านบท
อ่านภาษาองักฤษหลายประเภท 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to investigate the English reading comprehension ability and self-development 

guidelines of students majoring in English for International Communication at Rajamangala University of Technology 
Lanna Nan. The subjects of this study were 15 second year students majoring in English for International Communication 
at Rajamangala University of Technology Lanna Nan in academic year 2016. The instrument used for collecting data was 
a reading comprehension test and a structured interview. The data collected was analyzed by percentage, mean, standard 
deviation and attribute data. 
 The results indicated that the English reading comprehension ability of the subjects was at low level and the 
average score of reading for details was higher than one of reading for main ideas. For self-development guidelines, most 
of the subjects planned to do English reading exercises and improve vocabulary knowledge by reading various types of 
English texts. 
 
 

Keywords : Ability,  English Reading Comprehension, Self-Development Guidelines 
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บทน า 
ในสงัคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในชีวติประจ าวนั เน่ืองจากเป็น

เคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ รวมทั้งช่วยให้เขา้ถึงองคค์วามรู้ต่าง 
ๆ ไดง่้าย และกวา้งขวางข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) 

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านเป็นทักษะหลักท่ีส าคัญหน่ึงในส่ีของการเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง เน่ืองจากการอ่านเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตในปัจจุบนั เช่น การอ่านขอ้มูล 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้สินคา้ต่าง ๆ และยงัเป็นทกัษะท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ เป็นรากฐานของการศึกษาเพราะท าให้
นักเรียนนักศึกษาไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว กวา้งขวางยิ่งข้ึน การเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในห้องหรือนอก
หอ้งเรียนลว้นแต่ใชก้ารอ่านเป็นส่ือในการเรียนรู้ทั้งส้ิน ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการอ่านจึงจะสามารถร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหผู้เ้รียนมีความคิด กวา้งขวางข้ึน (ไพพรรณ อินทนิล, 2546) ความสามารถในการอ่าน
ยิง่ทวคีวามส าคญัและความจ าเป็นมากข้ึนส าหรับผูเ้รียนในระดบัมหาวิทยาลยั ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัฐานท่ีชดัเจนคือ มีราย
วชิาการอ่านเป็นจ านวนมากท่ีเป็นรายวชิาบงัคบัในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัต่าง ๆในประเทศไทย  (ไกรคุง 
อนคัฆกลุ, 2558)  

การอ่านมีหลายประเภทแต่ส่ิงส าคัญเบ้ืองตน้ในการอ่านทุกประเภทคือ ผูอ่้านตอ้งเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน ส่ิงท่ีมี
ความส าคญัและช่วยให้การอ่านประสบความส าเร็จก็คือความสามารถในการอ่านและความเขา้ใจในการอ่าน โดยเฉพาะ
ความเขา้ใจในการอ่านนั้นเป็นส่ิงส าคญัมาก การอ่านจะไม่เกิดประโยชน์หากผูอ่้านไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีตนอ่าน ความเขา้ใจใน
การอ่านถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งฝึกให้เกิดกบัผูเ้รียนมากท่ีสุดเน่ืองจากความเขา้ใจในการอ่านเป็น
จุดหมายหลกัของการอ่านทั้งปวง การอ่านโดยไม่เกิดความเขา้ใจ อ่านแลว้จบัใจความไม่ไดเ้ลย ก็อาจกล่าวไดว้า่ การอ่านท่ี
แทจ้ริงยงัไม่เกิดข้ึน ไม่ควรนบัวา่เป็นการอ่านเพราะอ่านในลกัษณะดงักล่าว  
ไม่เกิดประโยชน์อนัใดกบัผูอ่้าน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจจึงเป็นการอ่านท่ีส าคญัท่ีสุด (กรรณิกา คณานนัท,์ 2551 และ สมุทร 
เซ็นเชาวนิช, 2549) โดยเฉพาะส าหรับนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ
ความเขา้ใจนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจาก ตอ้งใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูล ความรู้ต่างๆ ใชเ้พ่ือการศึกษาวชิาต่างๆของหลกัสูตร และ
ใชเ้พ่ือการศึกษาในระดบัสูงข้ึน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัในตลาดแรงงานเม่ือส าเร็จการศึกษา  

แมว้า่ทกัษะการอ่านจะมีความส าคญั แต่กลบัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางภาษาองักฤษดา้นทกัษะการอ่านของนกัเรียนไม่
อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ นกัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจ และขาดความสามารถ ในดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงส่งผล
เสียแก่ตวันกัเรียนเอง ( ณภทัร ทิพธนามาศ, 2556)  จากประสบการณ์ในการสอนและการสอบถามจากผูส้อนท่ีจดัการเรียน
การสอนให้กบันกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน พบวา่ การ
อ่านซ่ึงเป็นทกัษะส าคญัเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งใชเ้พ่ือการหาขอ้มูล ข่าวสารและการศึกษาหาความรู้ดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนั้น นกัศึกษา
ยงัท าไดไ้ม่ดีนัก เช่น เม่ือให้เอกสารหรือบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเป็นภาษาองักฤษ นักศึกษามกัให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัวา่อ่านไม่
เขา้ใจ ไม่สามารถตอบค าถามได ้หรือบางคร้ังนกัศึกษาคิดวา่อ่านเขา้ใจแต่กลบัเขา้ใจเน้ือหาผิดไปจากท่ีส่ือความในบทอ่าน 
ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมากในการเรียนในหลกัสูตร 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาในเร่ือง ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ
และแนวทางพฒันาตนเอง ของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
น่าน เพ่ือให้นักศึกษาตระหนกัถึงระดบัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ส ารวจปัญหาในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ
และหาแนวทางในการพฒันาตนเองของนกัศึกษาต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและแนวทางพฒันาตนเองของนกัศึกษา

สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากร 
 ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือ                

การส่ือสารสากลปีการศึกษา 2559  
              กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน                   
สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  
              เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  แบ่งเป็น แบบทดสอบเพ่ือวดัความสามารถในการอ่านดา้นการบอกรายละเอียดจากเร่ืองท่ี
อ่านและดา้นการจบัใจความส าคญั อยา่งละ 15 ขอ้ และแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและ
แนวทางการพฒันาตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง 
  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
   1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. สร้างแบบทดสอบโดยรวบรวม ดดัแปลงจากขอ้สอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบ ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 
ขอ้ โดยแบ่งเป็น แบบทดสอบเพ่ือวดัดา้นการอ่านจบัใจความส าคญั 15 ขอ้ และ ดา้นการบอกรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน                 
15 ขอ้ 
 3. ร่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้ในการสอบถามถึงปัญหาท่ีพบในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและ
แนวทางในการพฒันาตนเอง 
 4. ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมและสมบูรณ์ของแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
 5. แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี   
1. นดัหมายเวลากบักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือท าแบบทดสอบและสมัภาษณ์ 

 2. ช้ีแจงกฎเกณฑ ์การท าแบบทดสอบใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 
3. กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 

 4. สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชก้ารหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้แปรผลค่าร้อยละตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

  80-100   หมายถึง มีความสามารถในระดบัดีมาก 
   70-79   หมายถึง มีความสามารถในระดบัดี 
   60-69   หมายถึง มีความสามารถในระดบัค่อนขา้งดี 
     50-59                                หมายถึง มีความสามารถในระดบัปานกลาง 

นอ้ยกวา่ 50  หมายถึง มีความสามารถในระดบันอ้ย 
2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วเิคราะห์จากการสมัภาษณ์ดว้ยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างและน าเสนอเชิงบรรยาย 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและแนวทางพฒันา

ตนเองของนักศึกษา สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา น่าน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการวดัความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบทดสอบ แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบ่ียงเบน ดงัน้ี 
ตารางที ่1 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
 สากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
ความสามารถในการอ่าน คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ดา้นการจบัใจความส าคญั 5.9 39.3                                2.5 
ดา้นการบอกรายละเอียด 8.0 53.3                                2.2 
   
รวม 13.9 46.3                                 2.5 

จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
13.9 คิดเป็น ร้อยละ 46.3 อยูใ่นระดบันอ้ย และมีคะแนนเฉล่ียดา้นการบอกรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 8.0 คิดเป็นร้อยละ 
53.5 สูงกวา่คะแนนดา้นการจบัใจความส าคญั ท่ีมีค่าเฉล่ีย 5.9 คิดเป็นร้อยละ 39.3   

ผลการสัมภาษณ์แนวทางพฒันาตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก คิดวา่ตนเองมีปัญหาท่ีสุดดา้น
ความรู้ค าศพัท์ มีแนวทางพฒันาตนเอง คือ ท าแบบฝึกหัดดา้นการอ่านภาษาองักฤษ และพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท์ดว้ยการ
อ่านบทอ่านภาษาองักฤษหลายประเภท 
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วจิารณ์ผล 
จากผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารสากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายได ้ดงัน้ี 
กลุ่มตวัอยา่ง มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจเฉล่ียร้อยละ 46.3 อยูใ่นระดบัน้อย  

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษ วา่ ในการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศนั้น นกัศึกษายงัมีปัญหา
ในการอ่าน สอดคลอ้งกบั Naidu (2013) ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศมกัพบความทา้ทายในการอ่าน
เพ่ือความเขา้ใจสาระส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน ส่ิงท่ีเกิดกบัผูเ้รียนคือ การพยายามอ่านขอ้ความในบทอ่านทั้งหมดและพยายาม
เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน แต่เม่ืออ่านจบแลว้ผูเ้รียนบางคนกลบัพบวา่ยงัมีอุปสรรคและความยากในการท าความเขา้ใจและตอบ
ค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจจากบทอ่าน 

หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียในการอ่านจบัใจความส าคญั คิดเป็นร้อยละ 39.3 อยู่
ในระดบันอ้ย และดา้นการหารายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่านมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 53.3 อยูใ่นระดบั   ปานกลาง แสดงให้
เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถในการอ่านหารายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านสูงกวา่ความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ขอ้สอบเพ่ือวดัความสามารถในการอ่านหารายละเอียดมกัมีค าตอบท่ีเห็นไดช้ดัอยูใ่นบทอ่าน จึงท าให้
กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบขอ้ค าถามดา้นการอ่านบอกรายละเอียดไดม้ากกวา่ขอ้ค าถามดา้นการอ่านจบัใจความส าคญัท่ีตอ้ง
อ่านแลว้ท าความเขา้ใจเร่ืองราวทั้งหมด ตอ้งสามารถจ าแนกส่วนส าคญั ส่วนรายละเอียดและสามารถสรุปสาระส าคญัได ้ซ่ึง
ในบางคร้ังส่วนใจความส าคญัไม่ไดป้รากฏเด่นชดัอยูส่่วนใดส่วนหน่ึงของบทอ่าน แต่ตอ้งสรุปประเด็นเองหลงัจากอ่าน
เร่ืองทั้งหมด  เม่ือกลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจไดเ้พียงรายละเอียดบางส่วน ซ่ึงเป็นเพียงส่วนนอ้ยของบทอ่านทั้งหมดจึงไม่สามารถ
สรุปใจความส าคญัของเร่ืองทั้ งหมดได้ สอดคลอ้งกับ Baxendell (2003) ท่ีระบุถึงปัญหาในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจว่า 
ผูเ้รียนมกัพบปัญหาการระบุใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน และมกัเพง่ความสนใจไปท่ีรายละเอียดปลีกยอ่ยมากกวา่   

 จากการสมัภาษณ์หลงัท าแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งพบปัญหาและตระหนกั
ถึงระดบัความสามารถในการอ่านของเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ บอกวา่อ่านไม่เขา้ใจเพราะมีปัญหาดา้นค าศพัท ์และ
โครงสร้างทางภาษา โดยระบุวา่ ขณะอ่าน มีค าศพัทท่ี์ไม่รู้จกั ไม่รู้ความหมายหลายค า และมีปัญหาในการท าความเขา้ใจ
ความหมายจากโครงสร้างบางประโยคท่ีซบัซอ้น กลุ่มตวัอยา่งจึงรู้รายละเอียดปลีกยอ่ยเพียงบางส่วนเท่านั้นท าใหอ่้านเร่ือง
ทั้งหมดไม่เขา้ใจ น าไปสู่ปัญหาการไม่สามารถสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ซ่ึงตรงกนักบัมนสัว ีดวงลอย (2558) ท่ี
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ พบวา่  
ปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษ ในดา้นค าศพัทเ์ป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 

จากปัญหาดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีแนวทางพฒันาตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ คือ ฝึกฝน
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ดา้นค าศพัท ์ฝึกการอ่านบทอ่านภาษาองักฤษหลายๆประเภท และท าแบบฝึกหดัการอ่านภาษาองักฤษให้
มากข้ึน 
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สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและแนวทางพฒันาตนเองของนักศึกษา               

สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  ในคร้ังน้ี สรุปไดว้่านักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย โดยนกัศึกษามีคะแนนดา้นการอ่านหารายละเอียดสูง
กวา่ดา้นการอ่านจบัใจความส าคญั และนกัศึกษามีแนวทางพฒันาตนเอง คือ ฝึกฝนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ดา้นค าศพัท์ อ่านบท
อ่านภาษาองักฤษหลายๆประเภท และท าแบบฝึกหัดการอ่านภาษาองักฤษให้มากข้ึน ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวมีประโยชน์ต่อ
การจดัการเรียนการสอนให้กบันักศึกษา คือ ท าให้ไดแ้นวทางในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน
ทกัษะการอ่านจากบทอ่านท่ีหลากหลาย เรียนรู้และฝึกเดาความหมายค าศพัท์จากโครงสร้างค าศพัท์ และจากบริบทท่ีอ่าน 
ฝึกการอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญและส่วนขยาย รวมทั้ งให้นักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือฝึกจับใจความส าคญัด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น ตอบค าถาม อภิปรายร่วมกนั ท าแผนผงัความคิดและสรุปเร่ืองท่ีอ่าน  
 
กติติกรรมประกาศ 

งานวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ี
สนบัสนุนงบประมาณการวจิยั ประจ าปี 2560 ท าใหร้ายงานการวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จเป็นฉบบัสมบูรณ์  
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การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาศักยภาพด้านการวจัิยของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Needs to Assessment for Development of Research on Academic Staffs 

of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
 

เมทิกา   พว่งแสง1* 

Maythika   Puangsang1* 

 
บทคัดย่อ  

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงในการพฒันาศกัยภาพดา้นการ

วิจยัของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาตนเองดา้นการวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 6 ดา้น 
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการพฒันาตนเองด้วยการศึกษาต่อ 3) ด้านการพฒันาตนเองด้วยการ
ฝึกอบรม/สมัมนา 4) ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาดูงาน 5) ดา้นส่ิงอ านวยการความสะดวกในการสนบัสนุนส่งเสริม
การพฒันาศกัยภาพดา้นการท างานวิจยั 6) ดา้นการให้ความช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาศกัยภาพ
ด้านการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ จาก 9 คณะ จ านวน 234 คน สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  (     ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็น (modified priority needs index : PNI Modified)  ผลกา รศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากรสายวชิาการ พบวา่ สภาพ
ปัจจุบนัมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่สภาพท่ีคาดหวงัเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ โดยเม่ือพิจารณาการ
จดัเรียงส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ภาพรวมมีค่า 
PNIModified อยูร่ะหวา่ง -0.22 - 0.22 ดา้นท่ีพบวา่มีค่า  PNIModified สูงสุด คือ การพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรม/สัมมนา (0.22) 
และล าดบัสุดทา้ย คือ การพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ (-0.22)  

 
ค าส าคัญ : การประเมินความตอ้งการจ าเป็น , บุคลากรสายวิชาการ 
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ABSTRACT  
 

The purposes of this research were to study of expectation and reality for Development of research on 
Academic Staffs of  RMUTP and study of Needs to Assessment for Development of Research on Academic 
Staffs  of  RMUTP 6 sides  include 1) Management; 2) Self-development by education; 3) Self-improvement by 
training / seminar 4) Self-development through study visits. 5) Facilitation facilities to support the development 
of research potential. 6) Support and information services for research potential development. The sample was 
Academic Staffs of RMUTP from 9 faculties and 343 Academic Staffs.  The data were analyzed through 
percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D), modified priority needs index: PNImodified and content 
analysis. The results demonstrated that: 
 Current conditions and expectations regarding the development and research of academic staff found 
current weather conditions  were on average lower than expected, nearly all sides  except for education. 
Considering the sort of requirements necessary for the development of research staff, academic overview. The 
PNImodified between of -0 .22 to 0 . 2 2  and found to have the highest PNImodified was the development of self-
improvement with training / seminars (0.22) and finally was the development of self-education (-0.22) 
 

Keywords : Needs to Assessment, Academic Staff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 กลุ่มวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
1 Department of research, Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Sub-district Vachira 
Phayaban, District Dusit, Bangkok 10300, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ : maythika.p@rmutp.ac.th 
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บทน า 
การวจิยัในสถาบนัอุดมศึกษากล่าวไดว้า่เป็นภารกิจส าคญั เน่ืองดว้ยเป็นนโยบายของทุกสถาบนัการศึกษาท่ีท าวิจยั

เพ่ือได้มาซ่ึ งองค์ความรู้ใหม่  ๆ น ามาใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาประเทศในด้านต่ าง ๆ                                  
โดยสถาบันอุดมศึกษาไดมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาตามภารกิจทั้ ง 4 ด้าน คือ สอน วิจยั บริการวิชาการ และบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม (สุวรรณ พรมเขต, 2558 : 68-80) ส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบนัอุดมศึกษา
หน่ึงใน 9 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มีการด าเนินงานตามมาตรฐานภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 1) 
ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับมาตรฐานดา้นการวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดม้อบหมายสถาบนัวิจยัและพฒันา
เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานและบริหารจดัการงานวจิยั 

 ทั้งน้ี ถึงแมม้หาวิทยาลยัจะมีการส่งเสริมและให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากรสาย
วชิาการเพียงใด แต่การส่งเสริมและสนบัสนุนนั้นไม่ไดม้าจากความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของบุคลากร จึงท าให้ภารกิจดา้น
การวจิยัหลายอยา่งไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดต้ามความตอ้งการ หรือการส่งเสริมในดา้นนั้น ๆ ก็จะไม่เกิดผลสมัฤทธ์ิตาม
ความต้องการ ดังนั้ น การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพราะความส าเร็จในการด าเนินงานและการสร้างสรรคอ์งค์กรแห่งการเรียนรู้
ดา้นการวิจยั ตอ้งอาศยัศกัยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีท่ี เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานในด้านนั้ น ผูว้ิจัยจึงสนใจเลือกศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดท า
แผนพฒันาบุคลากรดา้นการวิจัย ดงัท่ี สุวิมล ว่องวาณิช (2558 : 29-31) ไดก้ล่าวไวว้่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมี
ความส าคญัส าหรับการวางแผนแบบครบวงจร เป็นกระบวนการท่ีส าคญัและมีประโยชน์อยา่งมากในการท าใหก้ารวางแผน
มีทิศทาง เป็นไปได ้และมีโอกาสเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมุ่งหวงั นอกจากน้ี ยงัเป็นขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นหลกัเทียบความส าเร็จของ
การด าเนินงาน ท าให้นักประเมินสามารถวางแผนการปฏิบติัภายใตท้างเลือกท่ีเหมาะสม เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้เกิดการใช้
ทรัพยากรในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า และสามารถตรวจสอบได ้

จากท่ีกล่าวมา ท าใหผู้ว้ิจยัเห็นความส าคญัและสนใจศึกษาการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพ
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการแข่งขันและสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต และยงัเป็นประโยชน์ให้องค์กรสามารถก าหนดแผนงานการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของ
บุคลากรสายวิชาการไดต้รงตามความตอ้งการอีกดว้ย ผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการศึกษา เร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นใน
การพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวตัถุประสงค์      
การวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพการคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงในการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสาย
วชิาการ มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 2. เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองดา้นการวจิยั ของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 564 คน ก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยวธีิของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 234 คน  
2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารต่าง ๆ  
2.2 ก าหนดหวัขอ้ประเด็น และตวับ่งช้ีท่ีตอ้งการถามตามวตัถุประสงค ์
2.3 สร้างขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการวดัแต่ละดา้น โดยขอ้มูลทั้งหมดท่ีรวบรวมไดม้าท าการวเิคราะห์  
2.4 น าขอ้ค าถามหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นตรวจสอบวขอ้ค าถามแต่ละขอ้ วดัได้

ตรงกบัประเด็น/ตวับ่งช้ีท่ีเราตอ้งการศึกษา และขอ้ค าถามทั้งหมดวดัไดค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาทั้งหมดหรือไม่และ
ปรับขอ้ค าถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า จากนั้นจึงน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เพ่ือหาคุณภาพแบบสอบถามและวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของ Cronbach มีค่าเท่ากบั .920 

 2.5 ปรับปรุงขอ้ความ และเลือกเฉพาะขอ้ท่ีเหมาะสม จัดพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์  และสรุป
รายละเอียดรูปแบบการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 สภาพความเป็นจริงและความคาดหวงัของบุคลากรสายวชิาการในการพฒันาศกัยภาพดา้นการ
วจิยั มีลกัษณะเป็นแบบมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ทั้งสองส่วน แบ่งเป็น 6 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ดา้นการบริหารจดัการ    จ านวน 5 ขอ้ 
2. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ  จ านวน 5 ขอ้ 
3. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรม/สมัมนา จ านวน 5 ขอ้ 
4. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาดูงาน  จ านวน 4 ขอ้ 
5. ดา้นส่ิงอ านวยการความสะดวกในการสนบัสนุน จ านวน 4 ขอ้ 
    ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพดา้นการท างานวจิยั  
6. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูล จ านวน 4 ขอ้ 
    ข่าวสารในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั  
แต่ละขอ้ค าถามผูต้อบตอ้งตอบ 2 สภาพ คือ สภาพท่ีเป็นจริงและ สภาพท่ีคาดหวงัโดยมีค่า ดงัน้ี  
 สภาพท่ีเป็นจริง     สภาพท่ีคาดหวงัของท่าน 
1 = ตามสภาพจริงนอ้ยท่ีสุด    1 = คาดหวงันอ้ยท่ีสุด 
2 = ตามสภาพจริงนอ้ย    2 = คาดหวงันอ้ย 
3 = ตามสภาพจริงปานกลาง    3 = คาดหวงัปานกลาง 
4 = ตามสภาพจริงมาก    4 = คาดหวงัมาก 
5 = ตามสภาพจริงค่อนขา้งมาก   5 = คาดหวงัมากท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 เป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีตอ้งการไดรั้บการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั

เก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยั โดยเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น และ
เสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 
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3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 9 คณะ ระหวา่งเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 และน าแบบสอบถาม
ท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการประเมนิ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมูล ใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าสถิติโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการวเิคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
 2. การประเมินความตอ้งการสภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในการพฒันาศกัยภาพตนเองของบุคลากร
สายวชิาการ วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นโดยใชก้ารวิเคราะห์เพื่อจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น 
ดว้ยวธีิ Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNI) ดว้ยการหาค่าผลต่างของ I-D แลว้หารดว้ยค่า D (สุวมิล วอ่งวาณิช, 2558 
: 279) แลว้จึงน ามาจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นตามค่า PNIModified โดยจดัเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย โดย
สามารถแทนค่า ดงัน้ี  PNImodified =  (I-D) 
                                                           D 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการศึกษา 

1.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 138 คน (ร้อยละ 58.97) อายรุะหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 
44.71) มีประสบการณ์การท างาน 6 – 10 ปี (ร้อยละ 34.06) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 78.95) และสงักดัคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มากท่ีสุด (ร้อยละ 20.94)  

1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงกับสภาพท่ีคาดหวงัในการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรสายวชิาการของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกรายดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงกบั
สภาพท่ีคาดหวงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยสภาพปัจจุบนัมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่สภาพท่ีคาดหวงัเกือบทุกดา้น 
ยกเวน้ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี            

ราชมงคลพระนคร   

รายดา้น 
สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีคาดหวงั t-test 
�̅� S.D �̅� S.D. 

1. ดา้นการบริหารจดัการ 
2. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ 
3. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรม/สมัมนา 
4. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาดูงาน 
5. ดา้นส่ิงอ านวยการความสะดวกในการสนับสนุนส่งเสริม
การพฒันาศกัยภาพดา้นการท างานวจิยั 
6. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสารใน
การพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั 

3.78 
3.69 
3.51 
3.67 
3.68 

 
3.69 

.912 
1.063 
1.096 
.985 
.992 

 
.963 

3.82 
3.47 
3.73 
3.77 
3.80 

 
3.87 

.885 
1.013 
.908 
.976 
.937 

 
.918 

.345 
1.856 
1.912 
.879 
1.020 

 
1.587 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
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1.3 การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรสาย
วชิาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในแต่ละดา้น กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการจ าเป็น โดยมีค่า PNIModified 
ในภาพรวมอยูร่ะหวา่ง -0.22 - 0.22 ดา้นท่ีพบวา่มีค่า  PNIModified สูงสุด มีความส าคญัเป็นล าดบัท่ี 1 คือ การพฒันาตนเองดว้ย
การฝึกอบรม/สมัมนา และรองลงมา คือ  การใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาศกัยภาพดา้นการ
วจิยั ส าหรับล าดบัสุดทา้ย คือ การพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ         ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 การจดัเรียงส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยัของบุคลากรสายวิชาการของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 รายดา้น I D PNI Modified ล าดบั 

1. ดา้นการบริหารจดัการ 
2. ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ 
3. การพฒันาตนเอง : การฝึกอบรม/สมัมนา 
4. การพฒันาตนเอง : การศึกษาดูงาน 
5. ส่ิงอ านวยการความสะดวกในการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการท างานวจิยั 
6. การให้ความช่วยเหลือและการบริการข้อมูลข่าวสารในการ
พฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั 

3.82 
3.47 
3.73 
3.77 
3.80 

 
3.87 

 

3.78 
3.69 
3.51 
3.67 
3.68 

 
3.69 

 

0.04 
-0.22 
0.22 
0.09 
0.12 

 
0.18 

 

5 
6 
1 
4 
3 
 
2 

 
2. อภิปรายผล 

การวจิยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร มีความตอ้งการจ าเป็นเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการศึกษาต่อ สะทอ้นให้เห็นว่าสภาพท่ีควรจะเป็นมีความ
มุ่งหวงัสูงแต่สภาพปัจจุบันนั้ นยงัไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งใน
ประเทศไทยต่างให้ความส าคญักบัการพฒันาบทบาททางดา้นการวิจยัของสถาบนัโดยไดก้ าหนดนโยบาย วางแผน และ
ก าหนดเป้าหมายท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวจิยั หลายหน่วยงานต่างพฒันาศกัยภาพดา้นวจิยัโดยการจดัอบรม
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในดา้นต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการวิจยัให้แก่บุคลากรสายวิชาการและนกัวจิยั มีการ
จดัระบบสร้างแรงจูงใจ จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการศึกษาคน้ควา้วิจยั ตลอดจนให้การสนบัสนุน
งบประมาณในการท าวจิยัแก่อาจารยห์รือนกัวจิยัในสถาบนัของตนเอง ร่วมถึงการสนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาส
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ตรงตามสาขา และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานวิจยักบัผูมี้ประสบการณ์ หรือ
นักวิจัยอาวุโส ซ่ึง วิจารณ์ พานิช (2540 : 7) ให้แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยในมหาวิทยาลัยว่า การท่ีจะท าให้การวิจัยใน 
มหาวิทยาลยัมีคุณภาพและเจริญกา้วหน้านั้น ตอ้งข้ึนอยูก่บัองคก์รในมหาวิทยาลยัท่ีท างานวิจยัสามารถสะสมองคค์วามรู้
ความสามารถและท างานวิจัยได้อย่างจริงจงั โดยเช่ือมโยงกบัการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกได้ส่วนนักวิจัยใหม่ ๆ 
จะตอ้งสร้างทีมงานวจิยักบันกัวจิยัท่ีเก่ง นัน่คือ เขา้ไปฝึกกบันกัวจิยัท่ีมีประสบการณ์และมีความสามารถ 

นอกจากน้ี สถาบนัอุดมศึกษาเองจะตอ้งมองภาพรวมการวจิยัในภาพท่ีสามารถผสมผสานไปกบัการเรียนการสอน 
การบริการวชิาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบนัอีกดว้ย และควรมีการมองการวจิยัในอนาคต 
เป็นการบริหารองคร์วมดา้นการวิจยัเพ่ือใหค้รอบคลุมในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 1) การจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเพียงพอ และ
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มีประสิทธิภาพ 2) ความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษาและตวับุคลากร 3) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
ทอ้งถ่ิน ชุมชน หรือ ภาคอุตสาหกรรม 4) การเพ่ิมพูนคุณภาพของบณัฑิตในระดบัอุดมศึกษา และ 5) การเพ่ิมพูนพฒันา
ศกัยภาพของบุคลารกรในการท างานวจิยั 

ทั้งน้ี ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ แมผู้ต้อบแบบสอบถามจะมีความคาดหวงัต ่า อาจเน่ืองมาจากสถาบนั
มีแผนการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้ (แผนพฒันาบุคลากร มทร.พระนคร) แต่สถาบนัก็ยงัไม่ควรมองขา้มประเด็นน้ี 
เพราะนอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะมองภาพรวมในการพฒันาแลว้ การมองภาพเพ่ือการพฒันาในประเด็นเล็ก ๆ ก็มี
ความส าคญัเช่นเดียวกนั อยา่งเช่น การสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการศึกษาต่อท่ีสูงข้ึน ตรงตามสาขาท่ีถนดั และ
การศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งน้ี เน่ืองจากการศึกษาต่อมีความจ าเป็นต่อบุคลากรสายวิชาการเป็นอยา่งยิ่งเพราะจะท าให้
บุคคลนั้นมีความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตนเอง และการศึกษาต่อต่างประเทศยงัเป็นการเรียนการเรียนการสอนท่ีแตกต่าง
จากในประเทศไทยอย่างส้ินเชิง การเรียนการสอนในต่างประเทศพยายามส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงความเห็น 
ส่งเสริมให้มีการพูดคุยกนัในห้องเรียนเพ่ือแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเป็นทีม ส่งเสริมให้มีการถกเถียงและเสนออะไรใหม่ ๆ ใน
หอ้งเรียน เพ่ือให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดคิ้ดนอกกรอบ อีกทั้ง การเรียนต่อต่างประเทศยงัเปิดโอกาสให้ไดพ้บเจอผูเ้ช่ียวชาญใน
การท างานวจิยัจากหลากหลายสาขาวชิาอีกดว้ย (expedia.co.th,2561)  

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกับ รณิดา ถิรปาลวฒัน์ (2555) ไดศึ้กษา เร่ือง โมเดลเชิงสาเหตุของความ
ตอ้งการจ าเป็นระดบับุคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต ารวจ ในการน าไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ : การวิจยัประเมิน
ความตอ้งการแบบสมบูรณ์ พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งสร้างกลยทุธ์ในการพฒันาบุคลากรและกระตุน้ใหมี้ส่วนร่วมในการ 
สร้างวิสัยทัศน์องค์กร ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ องค์กรตอ้งมีการเน้นการวิจัยและพฒันา 
สนับสนุนการใชผ้ลการวิจยัในการปฏิบติังาน และกระตุน้ให้บุคลากรเพ่ิมขีดสมรรถนะของตนเองโดยการวางแผนการ
พฒันาตนเองอย่างเหมาะสม และเป็นระบบ ในขณะท่ี อุดมลกัษณ์ บ ารุงญาติ (2554) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง  การพฒันา
ศกัยภาพการวิจยั ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดใ้ห้ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันา
ศกัยภาพการวิจยั สรุปไดด้งัน้ี 1) การวิจยัและพฒันาท่ีสร้างองคค์วามรู้ให้เพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 
และ 2) สร้างความร่วมมือทางวิชาการดา้นการวิจยักบัต่างประเทศโดยเนน้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีรายละเอียดของ
ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันาศกัยภาพการวิจยั 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การพฒันาศกัยภาพดา้นทิศทางการวิจยั 2) การ
พฒันาศกัยภาพดา้นบุคลากรการวิจยั 3) การพฒันาศกัยภาพดา้นระบบสนบัสนุนและระบบแรงจูงใจ 4) การพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการติดตามและประเมินผล  
 

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการศึกษา 

1.1 สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วเิคราะห์จากความตอ้งการจ าเป็นซ่ึงไดจ้ากค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
สภาพปัจจุบนักบัสภาพท่ีคาดหวงัจ าเป็นในแต่ละดา้น โดยพบวา่สภาพปัจจุบนัมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่สภาพท่ีคาดหวงั จ านวน 5 
ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารจดัการ, ดา้นการพฒันาตนเอง : การฝึกอบรม/สมัมนาการพฒันาตนเอง : การศึกษาดูงาน, 
ดา้นส่ิงอ านวยการความสะดวกในการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพดา้นการท างานวจิยั, ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ
และการบริการขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัย และ สภาพปัจจุบันมีค่าเฉล่ียสูงกว่าสภาพท่ีคาดหวงั 
จ านวน 1 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ 
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1.2 การจดัเรียงส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรสายวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในภาพรวมและรายดา้น กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการจ าเป็น โดยมีค่า PNIModified 
ภาพรวมอยู่ระหว่าง -0.22 - 0.22 ดา้นท่ีพบว่ามีค่า  PNIModified สูงสุด คือ ด้านการพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรม/สัมมนา 
(0.22) ส าหรับล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ (-0.22)  
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็น ทั้ง 6 ดา้น โดยส่วนใหญ่สภาพท่ี

เป็นจริงมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่สภาพท่ีควรจะเป็น ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรน าขอ้คน้พบจากการศึกษามาก าหนดเป็นนโยบายดา้น
การพฒันาศกัยภาพบุคลากรโดยควรมีการส ารวจความตอ้ง (need assessment) ดา้นการพฒันาศกัยภาพและจดัท า Training 
Road Map for Research หรือเส้นทางการฝึกอบรมหรือพฒันาศักยภาพบุคลากรดา้นการวิจยัท่ีสามารถมีการก าหนดการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีแบบแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยระบุวา่บุคลากรดา้นการวจิยั เช่น อาจารย ์นกัวิจยั 
หรือ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการวจิยั จะตอ้งไดรั้บหรือมีความจ าเป็นจะตอ้งพฒันาและฝึกอบรมในหลกัสูตร หวัขอ้ หรือ
เร่ืองใดบา้ง และควรไดรั้บการพฒันาเม่ือไหร่ ซึง Training Road Map จะเป็นเหมือนแผนท่ีหรือทิศทางท่ีสามารถบอกไดว้า่
ในแต่ละปีหรือช่วงเวลาจะตอ้งเดินทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการวจิยัไปทางไหน เป็นตน้ 

2.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
การวิจยัน้ีเปรียบเสมือนเป็นการประเมินการบริหารจดัการในการด าเนินการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายวิชาการ

ในดา้นการวิจยัท่ีผ่านมา เพ่ือให้การด าเนินการในช่วงต่อ ๆ ไป ประสบความส าเร็จมากข้ึน ควรมีการศึกษาวิเคราะห์หรือ
วจิยัเพ่ิมเติม เช่น 

1. ศึกษาความพึงพอใจหรือประสิทธิภาพต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม พฒันาศักยภาพท่ี
เก่ียวขอ้งหรือมีความสมัพนัธ์กบัการวจิยัในแต่ละปี 

2. ศึกษาแนวทางหรือการก าหนดนโยบายในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการวิจยัของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

3. ศึกษาแนวทางจดัท าแผนการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการวจิัย ระบบการสร้างแรงจูง และ ระบบ
ติดตามและประเมินผล 
 

กติติกรรมประกาศ 
การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยด าเนินการส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่วมมือในการตอบบแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอยา่งทุกท่าน ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกาย  ดัชนีมวลกาย และสร้างเกณฑ์ปกติระดับ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน        
เป็นทีมชาย 15 คน และทีมหญิง 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 
ประกอบดว้ย  นัง่งอตวัขา้งหนา้ ยนืกระโดดไกล  ลุก-นัง่ 30 วนิาที  วิง่เก็บของ  วิง่ 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ สถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ×̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ คะแนนที (T-Score)  ผลการวจิยั
พบวา่  

1. อาย ุ น ้ าหนัก  ส่วนสูง และดชันีมวลกาย (BMI) ของของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิง โดยรวมมีอายุเฉล่ีย 20 ปี 
น ้ าหนกัเฉล่ีย 56.87 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 165.60 เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกายเฉล่ีย 20.67 อยูใ่นระดบัพอเหมาะ   และระดบั
สมรรถภาพทางกายเฉล่ียโดยรวมของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิงอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทั้ ง             
6 รายการพบวา่ สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัสูงมาก มี 1 รายการไดแ้ก่ วิ่งเก็บของ รองลงมาระดบัสูง มี 2 รายการไดแ้ก่ 
ยืนกระโดดไกล กับฮาร์วาร์ด สเตป เทสต์ และระดับต ่ามี 3 รายการได้แก่       งอตวัขา้งหน้า ลุก-นั่ง 30 วินาที และวิ่ง                
50 เมตร 

2. อายุ น ้ าหนัก  ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย (BMI) ของของนักกีฬาวอลเลยบ์อลชายโดยรวมมีอายุเฉล่ีย 22 ปี 
น ้ าหนกัเฉล่ีย 79.87 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 180.53 เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกายเฉล่ีย 24.31 อยูใ่นระดบัพอเหมาะ   และระดบั
สมรรถภาพทางกายเฉล่ียโดยรวมของนักกีฬาวอลเลยบ์อลชายอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทั้ ง             
6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัสูง มี 1 รายการไดแ้ก่ วิ่งเก็บของ รองลงมาระดบัปานกลาง มี 5 รายการ
ไดแ้ก่ งอตวัขา้งหนา้  ยนืกระโดดไกล ลุก-นัง่ 30 วนิาที วิง่ 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์
 
ค าส าคญั : สมรรถภาพทางกาย, วอลเลยบ์อล, นกักีฬา, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

 

 

1 สาขาวิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 86 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
10300 
1 Department of General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Suan Chit Lada Sub-
district, Dusit District, Bangkok 10300, Thailand. 
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ABSTRACT 
 

 This research was intended to study the physical fitness, body mass index and normal norms of the physical 
fitness of volleyball athletes in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, academic year 2016. The 
population was 15 male and 15 female RMUTP volleyball players. The instruments employed in the research were the 
Physical Fitness Test of the Department of Physical Education which included front bending, standing and jumping, 
sitting-up for 30 seconds, running and picking up objects, running for 50 meters, and Harvard Step Test. The Statistics 
used for analyzing the data were percentage, mean (×̅), standard deviation (SD), and t-score. The research findings were 
as follows: 

1. Age, weight, height and body mass index (BMI) of female volleyball players: the average age is 20 years, the 
average weight is 56.87 kg, the average height is 165.60 centimeters, the average body mass index is 20.67, and the 
overall average physical fitness of female volleyball players was moderate. When considering each test type, the level of 
their physical fitness in terms of running and picking up objects was very high. For standing and jumping, and Harvard 
Step Test, the levels of the physical fitness were high. For front bending, sitting-up for 30 seconds and running for 50 
meters, the levels of the physical fitness were low. 

2. Age, weight, height and body mass index (BMI) of male volleyball players: the average age is 22 years, the 
average weight is 79.87 kg, the average height is 180.53 centimeters, the average BMI is 24.31, and the overall average 
physical fitness level of male volleyball players was moderate. When considering each test type, the level of their 
physical fitness in terms of running and picking up objects was high. For the rest of five test types including front 
bending, standing and jumping, sitting-up for 30 seconds, running for 50 meters, and Harvard Step Test, the levels of 
their physical fitness were average.  
 
Keyword: physical fitness, volleyball, athletes, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
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บทน า 
ความส าคญั และท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวจิยั 
สมรรถภาพทางกายเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาร่างกายของมนุษยใ์นปัจจุบนัความเจริญทางดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้ถูกน ามาใช้ในการท างานมาก เป็นเหตุให้มนุษยมี์การเคล่ือนไหวและการออกก าลังกายน้อยลง ท าให้
กลา้มเน้ือของร่างกายไม่แข็งแรงและเจริญเติบโตเท่าท่ีควร การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอและถูกวธีิจะส่งผลให้ร่างกายมี
สุขภาพดี คือการท่ีมีสมรรถภาพทางร่างกายท่ีดีมีรูปร่างสมส่วน คือน ้ าหนัก และส่วนสูงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่อว้น 
หรือไม่ผอมเกินไปเม่ือเทียบระหว่างน ้ าหนักกับส่วนสูง) และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะพฒันาให้ทรัพยากรมนุษยมี์คุณภาพทั้ ง
ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และจริยธรรม เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศให้กา้วไปสู่ความเจริญในทุกๆ 
ดา้นอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน ในปัจจุบนัรัฐบาลไดเ้ห็นความส าคญัของสมรรถภาพทางกายในการท่ีจะน ามาพฒันาสุขภาพ
อนามยั โดยจดัการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัอุดมศึกษา สมรรถภาพทางกายเป็น
ปัจจยัพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและช่วยให้การเล่นกีฬาและการท างานประสบความส าเร็จ และยงัช่วยไม่ให้เกิดปัญหาทาง
สงัคม การลกัขโมย การติดยาเสพติด และการก่ออาชญากรรม กีฬาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างมิตรภาพของประชาคม
โลก มนุษยชาติทุกคนไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัน้ี จึงไดก่้อเกิดกีฬานานาชนิด ดงันั้นสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาเป็นส่ิง
ส าคญั จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครในการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 33 ปีการศึกษา 2559 ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาการกีฬาวอลเลยบ์อลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป  
วตัถุประสงค์การวจิยั  

  (1) เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
  (2) เพื่อสร้างเกณฑป์กติ (Norm) สมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  

1. การก าหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
5. สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลท่ีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 33 ปีการศึกษา 
2559 รวม 30 คน เป็นนกักีฬาวอลเลยบ์อลชายและหญิงทีมละ 15 คน รวมสองทีมเป็น 30 คน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาซ่ึงมีความเช่ือมัน่ของ

แบบทดสอบอยูท่ี่ระดบั 0.73 (กรมพลศึกษา. 2543) ซ่ึงประกอบดว้ย แบบทดสอบ 6 รายการ ดงัน้ี  
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1. งอตวัขา้งหนา้  
2. ยนืกระโดดไกล  
3. ลุก-นัง่ 30 วนิาที    
4. วิง่เก็บของ   
5. วิง่ 50 เมตร  
6. ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ   

2.1 แผน่ยางส าหรับยนืกระโดดไกลหรือพ้ืนราบ  
2.2 เทปวดัระยะ  
2.3 นาฬิกาจบัเวลา  
2.4 เคร่ีองมือในการวดั ความอ่อนตวั (Flexibilimeter) และกล่องส่ีเหล่ียม  
2.5 เบาะส าหรับท าการทดสอบลุกนัง่  
2.6 อุปกรณ์วิง่เก็บของ  
2.7 ทางวิง่ระยะ 50 เมตร  
2.8 นกหวดีและธงใหส้ญัญาณ  
2.9 เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั  
2.10 เคร่ืองวดัส่วนสูง  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. ติดต่อขอความร่วมมือไปยงัผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนของแต่ละทีม เพ่ืออ านวยความสะดวกเก่ียวกบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา   
2. จดัเตรียมสถานท่ีอุปกรณ์และแบบบนัทึก เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3. เตรียมกลุ่มตวัอยา่งท าการศึกษา โดยวธีิการด าเนินการดงัน้ี  

      3.1 ปฐมนิเทศใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย วธีิการทดสอบ และการ 
                บนัทึกการทดสอบ  
      3.2 นดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีของการทดสอบ  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบตามแบบทดสอบระดบัสมรรถภาพทางกาย มาวเิคราะห์ขอ้มูล ทางสถิติดงัต่อไปน้ี  

1. หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  
2. เปล่ียนคะแนนดิบท่ีไดจ้ากการทดสอบระดบัสมรรถภาพทางกายใหเ้ป็นคะแนนที (T-Score)  
3.  สร้างเกณฑป์กติ (Norm) ระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครทั้งทีมชายและทีมหญิง แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต ่า และต ่ามาก 
4.  หาดชันีมวลกายของนักกีฬากลุ่มตวัอยา่ง แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัภาวะตามท่ีตารางก าหนด (เกณฑ์ค่าดชันี

มวลกายและการแปลผลของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544)  
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  704 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
ตารางที ่1  ร้อยละของค่าอาย ุน ้ าหนกั ส่วนสูง และดชันีมวลกาย ของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
 มงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 

จากตาราง 1 แสดงว่า นักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559    
ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20 – 21 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.34 น ้ าหนกัตวัต ่ากวา่ 52.25 กิโลกรัม, ระหวา่ง 52.25 – 56.85  
กิโลกรัม และ 60.49-64.11 กิโลกรัมมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 26.67 เท่ากนั และมีส่วนสูงต ่ากวา่ 163.07 เซนติเมตร มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีส่วนสูง 165.6-168.02 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดบั มีค่าดชันีมวลกาย 
(BMI) อยูใ่นระดบัพอเหมาะมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมาอยูใ่นระดบัผอมบางคิดเป็นร้อย ละ 13.33 ตามล าดบั   
ตารางที่ 2 ร้อยละของค่าอาย ุน ้ าหนกั ส่วนสูง และดชันีมวลกาย ของนกักีฬาวอลเลยบ์อลชายมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
 มงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 

รายการ อาย ุ ร้อยละ น ้าหนกั(ก.ก.) ร้อยละ ส่วนสูง 
(ซ.ม.) 

ร้อยละ ดั ช นี ม ว ล
กาย(BMI) 

ร้อยละ แปลผล 

นั ก กี ฬ า
วอลเลย ์
บอลหญิง 

22 13.33 สูงกวา่64.11 20.00 สูงกวา่170.45 13.33 
นอ้ยกวา่ 
18.0 13.33 

ผอมบาง 

21 26.67 60.49-64.11 26.67 168.03-170.45 0.00 18.0-23.9 86.67 พอเหมาะ 

20 26.67 56.86-60.48 0.00 165.6-168.02 33.33 
24.0-29.9 

0 น ้ า ห นั ก
ตวัเกิน 

19 13.33 52.25-56.85 26.67 163.07-165.50 13.33 

ม า ก ก ว่ า
หรือเท่ากับ 
30 

0 
โรคอว้น 

18 20.00 ต ่ากวา่52.25 26.67 ต ่ากวา่163.07 40.00    
×̅ 20  56.87  165.60  20.74   

S.D. 
 1.36 

 
7.24 

 
4.85 

 
2.36 

  

รายการ อาย ุ ร้ อ ย
ละ 

น ้าหนกั(ก.ก.) ร้อยละ ส่วนสูง 
(ซ.ม.) 

ร้อยละ ดั ช นี ม ว ล
กาย(BMI) 

ร้อยละ แปลผล 

นั ก กี ฬ า
วอลเลย ์
บอลชาย 

24 13.33 สูงกวา่95.75 13.33 สูงกวา่187.93 20.00 นอ้ยกวา่19 13.33 ผอมบาง 

23 20.00 87.81-95.75 20.00 184.23-187.93 13.33 19.0-24.9 53.33 พอเหมาะ 

22 20.00 79.86-87.80 0.00 180.52-184.22 33.33 
25-29.9 20.00 

น ้ า ห นั ก
เกิน 

21 20.00 71.93-79.85 53.33 176.82-180.51 20.00 

ม า ก ก ว่ า
หรือเท่ากับ 
30 

13.33 โรคอว้น 

20 26.67 ต ่ากวา่71.93 13.33 ต ่ากวา่ 176.82 13.33    
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จากตาราง 2 แสดงว่า นักกีฬาวอลเลยบ์อลชายมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559    
ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.67 น ้าหนกัตวัระหวา่ง 71.93-79.85 กิโลกรัมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 53.33 และมีส่วนสูงระหวา่ง 180.52-184.22 เซนติเมตร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีค่าดชันีมวลกาย (BMI) อยูใ่น
ระดบัพอเหมาะมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาอยูใ่นระดบัน ้ าหนกัเกินคิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดบั 

   
ตารางที่ 3   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนดิบ คะแนนที (T-Score) และระดบัสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
 วอลเลยบ์อลหญิงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 
รายการทดสอบ ×̅ S.D. 

 
Raw 
 

T-Score ร ะ ดั บ
สมรรถภ าพ
ทางกาย Max Min Max Min 

1. งอตวัขา้งหนา้  10.87 5.89 4.98 16.76 60.01 40.01 ต ่า 
2. ยนืกระโดดไกล  1.04 0.18 1.22 0.86 60.03 40.07 สูง 
3. ลุก-นัง่ 30 วนิาที    19.60 0.95 22.55 16.65 60.01 39.99 ต ่า 
4. วิง่เก็บของ   11.96 0.69 11.27 12.65 59.96 39.95 สูงมาก 
5. วิง่ 50 เมตร  11.76 1.07 5.34 6.42 60.07 39.95 ต ่า 
6. ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ 84.72 0.53 91.26 78.18 60.01 39.99 สูง 
สรุประดบัสมรรถภาพ 
ทางกายเฉล่ียของ 
นกัวอลเลยบ์อลหญิง 

      ปานกลาง 

จากตารางท่ี 3  แสดงวา่ของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปี 
การศึกษา 2559 มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนนัง่งอตวัขา้งหนา้ มีค่าเท่ากบั 10.87 เซนติเมตร และ5.89  
ยนืกระโดดไกล มีค่าเท่ากบั 1.04 เซนติเมตร และ 0.18 ลุก – นัง่ 30 วนิาที มีค่าเท่ากบั 19.60 เซนติเมตร และ 0.95 วิง่เก็บของ 
มีค่าเท่ากบั 11.96 วินาที และ 0.69 วิง่ 50 เมตร มีค่าเท่ากบั 8.09 วนิาที และ 0.60 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสตมี์ค่าดชันีสมรรถภาพ
ทางกายเท่ากบั 84.72 และ 0.53 และสรุประดบัสมรรถภาพทางกายเฉล่ียของนกัวอลเลยบ์อลหญิงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

×̅ 21.73  79.87  180.53  24.31   

S.D. 
 1.44  15.88  7.40  3.85 

  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  706 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนดิบ คะแนนที (T-Score) และระดบัสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
  วอลเลยบ์อลชายมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 
รายการทดสอบ ×̅ S.D. 

 
Raw 
 

T-Score ร ะ ดั บ
สมรรถภ าพ
ทางกาย Max Min Max Min 

1. งอตวัขา้งหนา้  8.93 3.43 14 4 60.01 40.00 ปานกลาง 
2. ยนืกระโดดไกล  1.24 0.12 1.37 1.12 60.37 39.75 ปานกลาง 
3. ลุก-นัง่ 30 วนิาที    24.93 1.91 26.84 23.02 60.00 39.97 ปานกลาง 
4. วิง่เก็บของ   10.58 0.27 10.31 10.85 60.05 39.74 สูง 
5. วิง่ 50 เมตร  8.89 0.47 4.18 4.79 60.03 39.69 ปานกลาง 
6. ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ 101.21 15.32 135 89 60.00 40.00 ปานกลาง 
ระดบัสมรรถภาพ 
ทางกายเฉล่ีย 

      ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4  แสดงวา่ของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 
มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนนัง่งอตวัขา้งหนา้ มีค่าเท่ากบั 8.93 เซนติเมตร และ 3.43  ยืนกระโดดไกล 
มีค่าเท่ากบั 1.24 เซนติเมตร และ 0.12 ลุก – นั่ง 30 วินาที มีค่าเท่ากบั 24.93 เซนติเมตร และ 1.91 วิ่งเก็บของ มีค่าเท่ากับ 
10.58 วินาที และ 0.27 วิ่ง 50 เมตร มีค่าเท่ากบั 8.89 วินาที และ 0.47 ฮาร์วาร์ด สเตป    เทสต์มีค่าดชันีสมรรถภาพทางกาย
เท่ากบั 101.21 และ 15.32 และสรุประดบัสมรรถภาพทางกายเฉล่ียของนกัวอลเลยบ์อลชายอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
สรุปผลการวจัิย 
สรุปผลการศึกษาวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกาย  ดัชนีมวลกาย และสร้างเกณฑ์ปกติระดับ
สมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559  จ านวน 30 คน 
เป็นทีมชาย 15 คน และทีมหญิง 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 
ประกอบดว้ย  นั่งงอตวัขา้งหนา้   ยืนกระโดดไกล  ลุก-นั่ง 30 วินาที  วิ่งเก็บของ  วิ่ง 50 เมตร  และ ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (×̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ คะแนนที (T-Score)  
ผลการวจิยัพบวา่  

1. อาย ุ น ้ าหนัก  ส่วนสูง และดชันีมวลกาย (BMI) ของของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิง โดยรวมมีอายุเฉล่ีย 20 ปี 
น ้ าหนกัเฉล่ีย 56.87 กิโลกรัมส่วนสูงเฉล่ีย 165.60 เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกายเฉล่ีย 20.67 อยูใ่นระดบัพอเหมาะ   และระดบั
สมรรถภาพทางกายเฉล่ียโดยรวมของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิงอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทั้ ง                       
6 รายการพบวา่ สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัสูงมาก มี 1 รายการไดแ้ก่ วิ่งเก็บของ รองลงมาระดบัสูง มี 2 รายการไดแ้ก่ 
ยนืกระโดดไกล กบัฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์และระดบัต ่ามี 3 รายการไดแ้ก่ งอตวัขา้งหนา้ ลุก-นัง่ 30 วนิาที และวิง่ 50 เมตร 

2. อายุ น ้ าหนัก  ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย (BMI) ของของนักกีฬาวอลเลยบ์อลชายโดยรวมมีอายุเฉล่ีย 22 ปี 
น ้ าหนกัเฉล่ีย 79.87 กิโลกรัมส่วนสูงเฉล่ีย 180.53 เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกายเฉล่ีย 24.31 อยูใ่นระดบัพอเหมาะ   และระดบั
สมรรถภาพทางกายเฉล่ียโดยรวมของนักกีฬาวอลเลยบ์อลชายอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกตามรายการทดสอบทั้ ง                    
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6 รายการพบว่า สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัสูง มี 1 รายการไดแ้ก่ วิ่งเก็บของ รองลงมาระดบัปานกลาง มี 5 รายการ
ไดแ้ก่ งอตวัขา้งหนา้  ยนืกระโดดไกล ลุก-นัง่ 30 วนิาที วิง่ 50 เมตร และฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์

3.. เกณฑป์กติ (Norm) ระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิง 
3.1 นัง่งอตวัขา้งหนา้ สูงมากมีคะแนนทีท่ี 61 ข้ึนไป สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 60 ปานกลางมีคะแนน 

ทีท่ี 45 – 54 ต ่ามีคะแนนทีท่ี 40 – 44  และต ่ามากมีคะแนนทีท่ี 39 ลงมา  
3.2 ยนืกระโดดไกล สูงมากมีคะแนนทีท่ี 61 ข้ึนไป สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 60  ปานกลางมีคะแนน 

ทีท่ี 50 – 54  ต ่ามีคะแนนทีท่ี 45 – 49  และต ่ามากมีคะแนนทีท่ี 44 ลงมา  
3.3 ลุก – นัง่ 30 วนิาที สูงมากมีคะแนนทีท่ี 60  ข้ึนไป สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 59  ปานกลางมี 

คะแนนทีท่ี 45 – 54 ต  ่ามีคะแนนดิบระหวา่ง 16 – 17 คร้ัง หรือตรงกบัคะแนนที ท่ี 40 – 44  และต ่ามากมีคะแนนดิบท่ี 15 
คร้ังลงมา หรือตรงกบัคะแนนทีท่ี 39 ลงมา  

3.4 วิง่เก็บของ สูงมากมีคะแนนทีท่ี 61 ข้ึนไป สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 60  ปานกลางมีคะแนนทีท่ี   
45 – 54  ต ่ามีคะแนนที ท่ี 40 – 44   และต ่ามากมีคะแนนทีท่ี 39 คะแนนลงมา  

3.5 วิง่ 50 เมตร  สูงมากมีคะแนนทีท่ี 60 คะแนนข้ึนไป สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 59  ปานกลางมี 
คะแนนทีท่ี 45 – 54  ต ่ามีคะแนนทีท่ี 40 – 44  และต ่ามากมีคะแนนทีท่ี 39 คะแนนลงมา  

3.6 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ระดบัสมรรถภาพทางกายฮาร์วาร์ด สเตป เทสตข์องนกักีฬา 
วอลเลยบ์อลหญิงคือ อยูใ่นระดบัดี ดชันีสมรรถภาพทางกายสูงกว่า 80 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ
ระดบัปานกลาง ดชันีสมรรถภาพทางกายอยูร่ะหวา่ง 50 – 80 จ านวน 3 คน คิดเป็น    ร้อยละ 20.00  ตามล าดบั 

4. เกณฑป์กติ (Norm) ระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลชาย 
4.1 นัง่งอตวัขา้งหนา้ สูงมากมีคะแนนทีท่ี 61 ข้ึนไป สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 60   ปานกลางมี 

คะแนนทีท่ี 45 – 54  ต ่ามีคะแนนทีท่ี 40 – 44  และต ่ามากมีคะแนนทีท่ี 39 ลงมา  
4.2 ยนืกระโดดไกล   สูงมากมีคะแนนทีท่ี 61 ข้ึนไป   สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 60     ปานกลางมี 

คะแนนทีท่ี 50 – 54  ต ่ามีคะแนนที ท่ี 45 – 49 และต ่ามากมีคะแนนทีท่ี 44 ลงมา  
4.3 ลุก – นัง่ 30 วนิาที สูงมากมีคะแนนทีท่ี 60 ข้ึนไป สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 59 ปานกลางมี 

คะแนนทีท่ี  45 – 54  ต ่ามีคะแนนที ท่ี 40 – 44  และต ่ามากมีคะแนนทีท่ี 39  ลงมา  
4.4 วิง่เก็บของ สูงมากมีคะแนนทีท่ี 61 คะแนนข้ึนไป สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 60  ปานกลางมี 

คะแนนทีท่ี 45 – 54  ต ่ามีคะแนนทีท่ี 40 – 44 และต ่ามากมีคะแนนทีท่ี 39 คะแนนลงมา  
4.5 วิง่ 50 เมตร  สูงมากมีคะแนนทีท่ี 60 คะแนนข้ึนไป สูงมีคะแนนทีท่ี 55 – 59  ปานกลางมี 

คะแนนทีท่ี 45 – 54  ต ่ามีคะแนนทีท่ี 40 – 44 และต ่ามากมีคะแนนทีท่ี 39 คะแนนลงมา  
4.6 ฮาร์วาร์ด สเตป เทสต ์ระดบัสมรรถภาพทางกายฮาร์วาร์ด สเตป เทสตข์องนกักีฬา 

วอลเลยบ์อลชายคือ อยูใ่นระดบัปานกลาง ดชันีสมรรถภาพทางกาย 50 - 80 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา
คือระดบัต ่ามาก ดชันีสมรรถภาพทางกายต ่ากวา่ 50 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ตามล าดบั  
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อภิปรายผล 
  การหาค่าดชันีมวลกาย (BMI) หรือดชันีความหนาแน่นของร่างกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิงของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559  พบวา่ส่วนใหญ่มีภาวะพอเหมาะ จะมีเพียงส่วนน้อยท่ีมีภาวะผอมบาง 
ส่วนนกักีฬาวอลเลยบ์อลชายพบวา่ส่วนใหญ่มีภาวะพอเหมาะ จะมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
นกักีฬาวอลเลยบ์อลทั้งหญิงและชายไดรั้บการฝึกฝนทั้งดา้นทกัษะกีฬาอยู่เป็นประจ ารวมทั้งการควบคุมน ้ าหนักและการ
รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์มีไขมนันอ้ย ดงันั้นค่าดชันีมวลกายซ่ึงเป็นคา่ท่ีเป็นสดัส่วนกนัระหวา่งไขมนัในร่างกาย
กบัน ้ าหนกัของส่วนต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบ เช่น กระดูกกลา้มเน้ือ และอวยัวะต่างๆ (บุญยนุช  เกษมสัน ดุลยจินดา. 2543) 
จึงอยูใ่นภาวะพอเหมาะเป็นส่วนใหญ่ จะมีเพียงบางส่วนท่ีมีภาวะผอมบาง (นักวอลเลยบ์อลหญิง) และมีภาวะน ้ าหนกัเกิน
(นกักีฬาวอลเลยช์าย)  ซ่ึงถา้ไดรั้บการฝึกฝนและทดสอบสมรรถภาพทางกายอยา่งสม ่าเสมอ เช่ือวา่จะสามารถพฒันาภาวะ
ร่างกายใหอ้ยูใ่นระดบัพอเหมาะได ้  การสร้างเกณฑป์กติ (Norm) ของระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลทั้ง
ชายและหญิงโดยการเปล่ียนคะแนนดิบจากการทดสอบทุกรายการให้เป็นคะแนนที (T-Score) แลว้รวมคะแนนที (T-Score) 
ของการทดสอบทุกรายการโดยการแบ่งระดบัความสามารถออกเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต ่า และต ่ามาก ซ่ึง
แสดงถึงระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลทั้งหญิงและชายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบและแปลผลต่อไป ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาวิจยัแสดงว่าระดบัสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาวอลเลยบ์อลทั้ งหญิงและชายมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีเป็นมาตรฐาน เน่ืองจากได้มีกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถเป็น
ตวัแทนของประชากรท่ีตอ้งการศึกษาได ้และแบบทดสอบท่ีใชไ้ดแ้ก่  นัง่งอตวัขา้งหนา้  ยนืกระโดดไกล  ลุก– นัง่ 30 วนิาที 
วิง่เก็บของ วิ่ง 50  เมตร โดยเพ่ิมฮาร์วาร์ด สเตป็ เทสต ์เพื่อใหค้รอบคลุมการทดสอบเร่ืองระบบการหายใจโดยแบบทดสอบ
ทุกรายการเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีมีคุณสมบัติในการวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัได้แก่ ความอ่อนตวั ความ
แข็งแรงของกลา้มเน้ือ ความอดทนของกลา้มเน้ือ และระบบไหลเวียนเลือด ความคล่องตวั ความเร็ว ระบบหายใจและการ
ไหลเวียนโลหิต ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายทัว่ไปท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2544) รวมทั้ งความเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกันในการให้คะแนน สามารถน าคะแนนไปแปลผลให้สัมพนัธ์ใช้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานกับระดับสมรรถภาพของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิงและชายท่ีได้  จากผลการทดสอบในคร้ังน้ีพบว่า ดัชนี
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิงและชายส่วนใหญ่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นส่ิงบ่งบอกถึง
ระดบัความสามารถโดยรวมของสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลทั้งหญิงและชายไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งจึงควรให้ความส าคญัต่อการปรับปรุงเพ่ือยกระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาให้อยูใ่นระดบัสูงหรือสูงมาก
ต่อไป เพราะความสามารถโดยรวมของนกักีฬาตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานระดบัสมรรถภาพทางกายท่ีดี การแสดงศกัยภาพทาง
กีฬาออกมาจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด    
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 

1. ควรมีการศึกษาวางแผนพฒันาระดบัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อลทั้งทีมชายและทีมหญิงเป็น
ประจ าทุกปี  

2. มหาวิทยาลยัควรมีห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทุกศูนยแ์ละควรจดัให้มีอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายอยา่งเพียงพอและไดม้าตรฐานทุกศูนย ์เพ่ือให้นกักีฬา นกัศึกษาและบุคลากรทราบวา่สมรรถภาพทางกายอยูใ่นระดบัใด 
ตอ้งปรับปรุงดา้นใดบา้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกีฬา การเรียนและการท างานใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัในคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการวจิยัสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาประเภทอ่ืนๆ  โดยใชแ้บบทดสอบท่ีเหมาะสมใหค้รอบคลุมระดบั

สมรรถภาพทางกายทุกดา้นและการสร้างเกณฑป์กติ (Norm) ส าหรับกีฬาชนิดนั้นๆ 
2. ควรท าวจิยัรูปแบบการพฒันาสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมส าหรับนกักีฬาวอลเลยบ์อล 
 

กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัเร่ืองการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร 
ไดรั้บเงินอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 ขอขอบพระคุณท่านผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ริรัตน์ วงษ์ส าราญ และท่านผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รภทัร ตนัติทวีกุล               
ท่ีใหค้วามกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแกเ้คร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี 
 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัขอมอบบูชาแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุก
ท่านดว้ยความรักและเทิดทูนเป็นอยา่งสูง 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการให้บริการรถโดยสารขนส่งสาย
ตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจ ากดั  โดยด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยัซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บคือ  ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้
บริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  จ านวน 400 คน  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีใชแ้บบสอบถามแลว้จึงน ามา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ  ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรถโดยสารขนส่งสาย
ตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจ ากดั   อยูใ่นระดบัความปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายหมวดพบวา่หมวดท่ีมี
ค่าเฉล่ีย สูงสุดคือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย  รองลงมาคือการให้บริการการส่งเสริมการตลาด และ ราคา  และหมวดท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นบุคลากร และ ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ค าส าคญั : ความพึงพอใจ   ผูโ้ดยสาร  การใหบ้ริการ 
 

ABSTRACT  
 

 This research was conducted to study on the satisfaction of passenger on bus service of the eastern bus 
terminal (Ekamai ). The questionnaires 400 passenger were sample group that answers the questionnaires and the 
obtained data were statistical  analyze. The results of the study showed that the overall satisfaction of the transportation 
service of the Eastern Bus Terminal (Ekkamai) of the Transport Company was at the moderate level. When considering 
the category, the highest mean is the Place. Second are  service promotion and price and the least average category are 
people  and product aspects. 
 
Keywords :  Satisfaction, Passenger, Servic 
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บทน า 
ก่อนปี พ.ศ. 2497 การขนส่งดว้ยรถโดยสารประจ าทางยงัไม่มีการควบคุมจดัระเบียบ เอกชนรายใดมีทุนทรัพย์

เพียงพอท่ีจะซ้ือรถมาวิ่งรับส่งผูโ้ดยสาร ก็จะด าเนินการได้โดยอิสระไม่ตอ้งขออนุญาตจากทางราชการ ท าให้เกิดการ
แข่งขนัและแยง่กนัเดินรถโดยไร้ขอบเขต ไม่มีจุดตน้ทางปลายทางหรือเส้นทางเดินรถท่ีแน่นอน ไม่มีตารางการเดินรถหรือ
เท่ียววิง่ท่ีแน่ชดั อตัราค่าโดยสารก็ไม่แน่นอนเก็บค่าโดยสารตามความตอ้งการ เจา้ของรถพอใจจะเดินรถระยะทางแค่ไหนก็
จะเดินรถเพียงแค่นั้ น ทั้ งท่ีเก็บค่าโดยสารเกินกว่าระยะทางวิ่ง ผูข้บัรถแย่งกันรับผูโ้ดยสาร ขบัรถเป็นท่ีน่าหวาดเสียว
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถชนหรือรถคว  ่าบ่อยคร้ัง ผูโ้ดยสารไดรั้บความเสียหายบางรายไดรั้บอนัตรายสาหัส บางรายถึงกับ
เสียชีวติ อีกทั้งพนกังานประจ ารถ เช่น ผูเ้ก็บค่าโดยสารก็ไม่มีมารยาท ตะโกนเรียกผูโ้ดยสารข้ึนรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
เรียบร้อย ท าร้ายร่างกายผูโ้ดยสารก็มีปรากฏอยู่เสมอ ๆ แต่ประการส าคญัก็คือไม่มีสถานีขนส่ง ผูโ้ดยสารส าหรับใชเ้ป็น
สถานท่ีหยดุหรือจอดรถโดยสารประจ าทาง จะมีก็เพียงท่าจอดรถโดยสารแต่ละ เส้นทางอยูก่ระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ
ดว้ยสาเหตุต่าง ๆ เหล่าน้ี ทางราชการโดยกระทรวงคมนาคมจึงไดอ้อกกฎหมายเรียกวา่พระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. 2497 
เพ่ือควบคุมจัดระเบียบการขนส่งทางถนนโดยเฉพาะ และได้จัดตั้ งกรมการขนส่งทางบทเป็นหน่วยงานรองรับการ
ปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของกฎหมายดงักล่าว ซ่ึงในบทบญัญติัของกฎหมายฉบบัน้ีไดใ้หอ้  านาจกรมการขนส่งทางบก ท่ี
จะด าเนินการจดัให้มีสถานีขนส่ง ผูโ้ดยสารข้ึน และไดจ้ดัตั้งสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานครข้ึน 3 แห่งแรก
ของประเทศไทยพร้อมกนั เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2503 ดงัน้ี 1. สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) 2. 
สถานีขนส่งสายตะวนัออกเลยีบชายฝ่ังทะเล (เอกมยั)  3. สถานีขนส่งสายใต้ (ขนส่งสายใต้) 

สถานีขนส่งสายตะวันออกเลียบชายฝ่ังทะเล (เอกมัย)   เป็นสถานีท่ีให้บริการรถท่ีจะเดินทางไปจงัหวดัทางภาค
ตะวนัออก ซ่ึงมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากสถานีหน่ึง เน่ืองจากภาคตะวนัออกมีหลายจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวพกัผ่อนยอด
นิยม ไม่วา่จะเป็น พทัยา ระยอง เกาะเสม็ด หรือ เกาะชา้ง  การให้บริการของสถานีรถโดยสารประจ าทางเป็นส่วนท่ีส าคญั
ในการสร้างความประทบัใจในการเดินทาง 

การศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการบริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั) เป็นแนวทาง
หน่ึงในการสร้างความประทบัใจในการเดินทางสู่ดินแดนแหล่งท่องเท่ียวของภาคตะวนัออก   
ทฤษฏีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2546) กล่าวว่า การให้บริการจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 1. การให้บริการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจแก่
สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีวดัไดย้าก หรือให้ จ ากดัความยาก แต่อาจกล่าไดอ้ยา่งกวา้งๆ คือ องคป์ระกอบท่ีท าให้
เกิดความพึงพอใจ คือ ให้บริการ ท่ีเท่าเทียมกนัแก่สมาชิกในสังคม ให้บริการในเวลาท่ีเหมาะสมให้บริการไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกบัความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 2.การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ตอ้งสามารถให้บริการท่ีมีลกัษณะ สนองตอบต่อมติมหาชน ตอ้งมีความยืดหยุ่นท่ีจะปรับเปล่ียนลกัษณะงาน 
หรือการให้บริการท่ี สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไดม้ากท่ีสุด การให้บริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด คือการ ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงตวับุคคล กล่าวคือ เป็นการบริการท่ีไม่ใช้
อารมณ์และไม่มีความชอบพอ ใครเป็นพิเศษ แต่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีมีอยูใ่น
สภาพท่ี เหมือนกนั จากการพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการของการให้บริการสาธารณะสามารถสรุปไดว้า่ การให้บริการ
สาธารณะต่อประชาชนนั้ น จะตอ้งได้รับการบริการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เสมอภาคเท่า เทียมกัน มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เกิดความพอใจ ซ่ึงระบบการ ให้บริการประกอบไปด้วย 2 ฝ่าย คือผูใ้ห้บริการ 
(Providers) และผูรั้บบริการ (Recipients) โดยฝ่าย แรกมีหน้าท่ีตอ้งให้บริการเพ่ือให้ฝ่ายหลงัเกิดความพึงพอใจ บริการจึง
เป็นบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สูงสุด 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  713 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

การบริการ หมายถึง  กิจกรรมหรือประโยชน์เชิงนามธรรมซ่ึงฝ่ายหน่ึงได้เสนอขายให้กับอีกฝ่ายหน่ึง โดย
ผูรั้บบริการไม่ได้ครอบครองบริการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมกระบวนการให้บริการอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์หรือไม่ก็ได ้กระบวนการจึงเปรียบเสมือนผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นธรรม ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมือนสินคา้
ทัว่ไป ดงันั้นการบริการจะเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายการปฏิบติังาน หรือการกระท าใดๆ ให้กบัอีกฝ่ายหน่ึงโดยท่ีผูบ้ริโภค
จะมิไดค้รอบครองการบริการนั้นๆ เหมือนการครอบครองสินคา้  

ความพึงพอใจเป็นทศันคติอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราทราบ
วา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสงัเกตไดจ้ากการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึง
พอใจโดยตรงแต่สามารถวดัความพึงพอใจโดยออ้มโดยวดัความรู้สึกหรือความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน และการ
แสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงจึงจะสามารถวดัความพึงพอใจนั้นได ้
 เดวิส (Davis, 1981,p.82)  ไดแ้สดงทรรศนะว่าการมีความพึงพอใจในงานสูง ไม่ไดน้ าไปสู่การท่ีพนักงานตั้งใจ
ปฏิบติังานอยา่งจริงจงัตามท่ีผูบ้ริหารตั้งสมมติฐานไวเ้สมอไป ผูท่ี้มีความพึงพอใจในงานอาจสามารถปฏิบติังานไดใ้นระดบั
ดี ปานกลาง หรือต ่าก็เป็นได ้จึงยากท่ีจะกล่าวเพียงง่าย ๆ วา่ ความถึงพอใจน าไปสู่การปฏิบติังาน เดวิส และนิวสตรอน ได้
วเิคราะห์ให้เห็นวา่ ยงัมีตวัแปรอ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีเพราะเม่ือบุคคลปฏิบติังานก็จะน าเขา
ไปสู่การมีฐานะทางเศรษฐกิจ การด ารงชีวิตในสังคม และการไดรั้บรางวลัทางดา้นจิตใจท่ีดีกวา่ ดงันั้น เขาจึงเสนอ วฏัจกัร
ซ่ึงแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานความพึงพอใจ และความพยายาม ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1  วงจรการปฏิบติังาน – ความพึงพอใจ – ความพยายาม 
 

จากวงจรดงักล่าวขา้งตน้ จะพบวา่เม่ือมีการปฏิบติังานเกิดข้ึน จะน าไปสู่การไดรั้บรางวลั ซ่ึงรางวลัตอบแทนน้ีจะ
กระตุน้ให้บุคคลรับรู้ถึงรางวลัท่ีไดรั้บนั้น มีความเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติัเพียงใด ผลจากการรับรู้น้ีก่อใหเ้กิดความรูสึกใน
ดา้นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซ่ึงกลายมาเป็นความผูกพนัทางใจมากหรือนอ้ย ส่งผลใหบุ้คคลนั้นมีความพยายามท่ีจะ
ปฏิบติังานต่อไปอีก 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึกหรือทศันะคติท่ี
บุคคลมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติั มีความพร้อม ความตั้งใจ และความเต็มใจ ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจากองคก์าร 
โดยองคก์ารจะตอ้งจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนแก่บุคคลผู ้นั้ นทางด้านวัตถุและจิตใจ เพื่อสนองความตอ้งการของ
ผูป้ฏิบติังานอนัน าไปสู่ความรู้สึกพึงพอใจและกระตุน้ความผกูพนัทางใจ ก่อให้เกิดเป็นความพยายามพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน
นั้นไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
 เกียรติศกัด์ิ ทองรอด (2544) ศึกษาวจิยัเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า “BTS” ต่อการใหบ้ริการรถไฟฟ้า 
“BTS” พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 25-40 ปี มีความคิดเห็นวา่ พึงพอใจในการบริการของ
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รถไฟฟ้า BTS ดา้นระบบในเกือบ  ทุกประเด็น มีเพียงประเด็นอตัราค่าบริการ และเส้นทางการให้บริการท่ียงัไม่พึงพอใจ 
โดยกลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ อตัราค่าบริการสูงเกินไป และเสน้ทางการให้บริการก็ยงัท าไดไ้ม่ครอบคลุม ส่วนในดา้นบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่พนกังานท่ีใหบ้ริการในทุกจุดท่ีใหบ้ริการมีความสุภาพดี และพบวา่ความสุภาพของ
พนกังานเหล่าน้ีมีผลต่อปริมาณของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีรถไฟฟ้า BTS ควรปรับปรุง คือ ควรมี
การขยายเพ่ิมเติมเสน้ทางการเดินรถไฟฟ้า ไปยงัแหล่งท่ีพกัอาศยัของประชาชนให้ทัว่ถึงยิง่ข้ึน และการจดัเก็บค่าบริการควร
จะมีการพิจารณาวางแผนโครงสร้างราคาใหม่ เพ่ือท่ีจะเป็นแรงจูงใจใหป้ระชาชนมาใชบ้ริการ  รถไฟฟ้าบีทีเอส เพ่ิมมากข้ึน 
 ชนิดา วนัวงศ์ (2550) ท าการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารการบินไทยต่อการ ให้บริการแผนกสอบถามและ
รับรองท่ีนั่น:ศึกษาเฉพาะกรณีท่าอากาศยานกรุงเทพ อาคารผูโ้ดยสาร ภายในประเทศ มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัคือ เพื่อ
ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร และ ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ และปัจจยัการเขา้ถึงการ
บริการ ท่ีมีผลต่อความ พึงพอใจของผูโ้ดยสาร กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูโ้ดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการท่ีแผนก 30 
สอบถามและรับรองท่ีนั่ง จ านวน 400คนผลการศึกษาพบว่า 1)ผูโ้ดยสารการบินไทยมีความพึง พอใจต่อการให้บริการ
โดยรวมในระดบัสูง เช่นเดียวกบัการพึงพอใจการให้บริการต่อมนุษย-์ สัมพนัธ์ ดา้นความเสมอภาคและดา้นความเต็มใจ
และเต็มใจ ส่วนความพึงพอใจดา้นคุณภาพการ บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง2)ผูโ้ดยสารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ความถ่ีในการ
มาใชบ้ริการ และ ปัจจยัในการขา้ถึงการบริการต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งในดา้นรวมและราย ดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3)ความเขา้ใจในการติดต่อส่ือสาร ระยะเวลาในการรอคอย และอายขุอง
ผูโ้ดยสาร สามารถอธิบายความพึงพอใจต่อการให้บริการได้ ร้อยละ26.60 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
ความถ่ีในการมาใชบ้ริการนั้น ไม่สามารถ อธิบายการปรับตวัในการท างานได ้
 ศรุดา ไพทูรยส์วสัด์ิ (2549) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการ ของรถไฟฟ้าบีทีเอส มี
วตัถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการ ให้บริการ2)ศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ดยสารในการใช้
บริการ และ3)ศึกษาความคิดเห็นของ ผูโ้ดยสารต่อคุณภาพการใหบ้ริการ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีที
เอส จ านวน  400คน ตัวแปรอิสระของการศึกษาคือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้และระดับการศึกษา ตัวแปรตามตาม  
วตัถุประสงค1์)จ านวน8ตวัแปรตามวตัถุประสงคข์อ้ 2)จ านวน 3 ตวัแปร และตามวตัถุประสงค์ ขอ้3)จ านวน 15 ตวัแปรผล
การศึกษาสรุปไดว้า่ ตามวตัถุประสงคข์อ้ 1) ตวัแปรอิสระท่ีมี ผลกระทบต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั0.05คือ เพศ 
อาย ุอาชีพ และรายไดต้าม วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2) ตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั0.05คือ 
อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา ส าหรับวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3) ตวัแปรอิสระทุกตวัมี ผลกระทบต่อตวัแปรตามอยา่งมี
นัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี สรุปได้วา่ ควรมีการปรับปรุงราคาค่าโดยสาร ควรเพ่ิม
เส้นทางการให้บริการ ควรฝึกอบรม  พนักงานก่อนการปฏิบัติหน้า และมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 
 ธนพล มณีรัตน์ (2550) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ของรถโดยสารปรับ
อากาศไมโครบสั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง พอใจในการใหบ้ริการของรถโดยสารไมโครบสั
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรถไมโครบัส  รวมทั้ งรถโดยสารสาธารณะในแบบอ่ืน ๆ ให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มบุคคล เป้าหมายไดดี้ข้ึน โดยใชแ้บบสอบถามสัมภาษณ์ผูโ้ดยสารจ านวน 200 คน จากผลการศึกษาปัจจยัท่ี 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของรถไมโครบสั พบวา่ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่มีอาย ุระหวา่ง 21 –40 ปี และเกือบ
คร่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท / เดือน มีพ่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตชาน เมืองและเดินทางเขา้สู่ในกลางเมืองโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อมาท างาน ร้อยละ 75 ของกลุ่มตวัอยา่งมี ยานพาหนะส่วนตวั และร้อยละ 56 มีรถยนตส่์วนตวัอยา่งนอ้ย 1 คนั ขนาดของ
ครอบครัวของกลุ่ม ตวัอยา่งโดยเฉล่ียเท่ากบั 4 คน ในแต่ละวนัจะมีจ านวน 2.44 คนตอ้งเดินทาง 1 ใน 3จะเดินทางโดย รถ
ไมโครบสัเป็นประจ า ขณะท่ีอีก 1 ใน 3 จะเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกใน ครอบครัวท่ีมีรถยนตบ์าง
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คนใช้บริการรถไมโครบัส ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการจราจรใน กรุงเทพมหานครลงได้ จากการศึกษาพบอีกว่า โดยเฉล่ีย
ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจการให้บริการ ของรถไมโครบสั แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการจะรวมถึงการให้บริการ
และมารยาทของ 28 พนกังานขบัรถ การเช่ือมต่อกบัระบบการเดินทางสาธารณะแบอ่ืน ในการเดินทางนั้นผูโ้ดยสาร 2 ใน 3 
จ าเป็นตอ้งระบบขนส่งมวลชนแบบอ่ืนและการโดยสารรถจกัรยานยนตร่์วมดว้ย ดงันั้น การ ออกแบบการเช่ือมต่อระหวา่ง
ระบบขนส่งมวลชนอยา่งระมดัระวงัจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหก้าร บริการขนส่งมวลชนมีประสิทธิภาพท่ีดี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1.ประเภทของการวจิยั 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยใชก้ารเก็บแบบสอบถามผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถโดยสาร 
ขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั) 
2.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก      

(เอกมยั)  จ านวน 400 คน  
  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.1 ลกัษณะเคร่ืองมือในการท าวจิยั 
การท าวิจัยในคร้ังน้ี  ได้จัดท าเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ ซ่ึงได้แก่

แบบสอบถาม  โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิจยัเพ่ือให้บรรลุยงั
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ โดยไดท้ าการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3  ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการบริการรถโดยสารขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  6 ดา้น  คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการประเมินเป็น 5 ระดบั ไดด้งัน้ี  
  5  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  4  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  3  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  2  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
  1  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารขนส่งตะวนัออก (เอก
มยั) โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) 

4. การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล  
การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวม

ไดม้าเปล่ียนเป็นรหสัตวัเลข (code) แลว้บนัทึกลงในโปรแกรมเพื่อด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามล าดบั  ดงัน้ี  
4.1 การวิเคราะห์สถิติแบบพรรณนา  (Descriptive  Statistics) ได้แก่  ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  

เพ่ือทราบลกัษณะพ้ืนฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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4.2  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมี
ต่อการบริการรถโดยสารขนส่งสายตะวันออก  ( เอกมัย)   ของบริษัท ขนส่งจ ากัด  ใน 6 ดา้น  คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ  โดยใชค้่า
คะแนนเฉล่ีย ( x )  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  โดยก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณา  ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใหบ้ริการขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั 
ขนส่งจ ากัด  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างจากการส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.7  มีอายุระหว่าง 31- 40  ปี                  
คิดเป็นร้อยละ 59.8  จบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 51.2  และมีรายไดส่้วนใหญ่  10,000- 15,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 61.4  
ตารางที ่2  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใหบ้ริการขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจ ากดัในแต่ละ
   ดา้น 

ตวัแปรอิสระ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญั 
1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  คุ ณ ภ าพ  ไ ด้
มาตรฐานสากล 2.90 0.83 ปานกลาง 

มี ค วาม รวด เร็ว  ตรงตาม เวลา ท่ี
ก าหนด 2.65 0.74 ปานกลาง 

มีความปลอดภยัในการเดินทาง 1.52 .673 นอ้ย 
ความสะอาดของรถโดยสาร 2.47 .782 นอ้ย 
จ านวนรถโดยสารมีความเพียงพอ 2.32 0.83 นอ้ย 
2 ดา้นราคา  
อตัราค่าบริการเหมาะสม 2.62 0.73 ปานกลาง 
อัตราค่าบริการคุ้มค่ากับบริการท่ี
ไดรั้บ 2.69 0.70 ปานกลาง 

อัตราค่าบริการไม่สูงเม่ือเทียบกับ
การเดินทางประเภทอ่ืนๆ 

3.36 .848 ปานกลาง 

3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ระบบการจองตัว๋โดยสารมีความ
สะดวกในการใชบ้ริการ 

3.76 .769 มาก 

ระบบการช าระค่าตัว๋โดยสารมีความ
สะดวกในการใชบ้ริการ 

3.91 .782 มาก 
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ช่องทางการจ าหน่ ายตั๋วโดยสาร
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

4.11 .624 มาก 

ตารางที ่3 ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใหบ้ริการขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่งจ ากดัโดยรวม
 ในแต่ละดา้น 

ตวัแปรอิสระ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.37 0.63 นอ้ย 
ดา้นราคา 2.89 0.46 ปานกลาง 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  3.92 0.62 มาก 
ดา้นส่งเสริมการตลาด  3.27 0.57 ปานกลาง 
ดา้นบุคคล  2.34 0.72 นอ้ย 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  2.86 0.76 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3  พบวา่ ผูโ้ดยสารใหค้วามพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระบบการจองตัว๋โดยสารมีความสะดวกในการใชบ้ริการ ระบบการช าระค่าตัว๋โดยสาร
มีความสะดวกในการใชบ้ริการ และ ช่องทางการจ าหน่ายตัว๋โดยสารเพียงพอต่อความตอ้งการ พบวา่ทุกขอ้ ผูโ้ดยสารมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูโ้ดยสารให้ความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง และ

 
 

 
 

ตวัแปรอิสระ 

 
 
 
 

ค่าเฉล่ีย 

 
 
 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
 
 
 

ระดบัความส าคญั 
4 ดา้นส่งเสริมการตลาด 
มีระบบสมาชิกส าหรับผูใ้ช้บริการ
อยา่งต่อเน่ือง 

3.24 .768 ปานกลาง 

มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย 

3.31 .857 ปานกลาง 

5 ดา้นบุคคล  
พนกังานบริการมีความรู้

ความสามารถในหนา้ท่ีท่ี รับผดิชอบ 2.43 0.72         นอ้ย 

พนกังานมีกริยาท่าทาง การพดูจา ท่ี
ไพเราะ สุภาพ อ่อนนอ้ม และ

น่าเช่ือถือ 
2.34 .854 นอ้ย 

พนกังานใหค้วามช่วยเหลือ 
แกปั้ญหาหรือใหค้  าแนะน าไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
2.38 .777 นอ้ย 

พนกังานมีความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังาน 2.21 0.75         นอ้ย 

6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
ขั้นตอนในการซ้ือตัว๋มีความสะดวก 2.79 0.700 ปานกลาง 
การใหบ้ริการมีความรวดเร็ว 2.90 0.573 ปานกลาง 
การแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้ง 2.90 0.436 ปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีระบบสมาชิกส าหรับผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองและ มีช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ี
หลากหลาย พบว่าทุกขอ้ ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนในดา้นดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้นบุคคล 
ผูโ้ดยสารใหค้วามพึงพอใจในระดบันอ้ย   

 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการให้บริการขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั)  ของบริษทั ขนส่ง
จ ากดั  พบวา่  ความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ปัจจยัดา้น
บุคคล  และปัจจัยด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจในแต่ละด้านท่ีแตกต่างกัน ท าให้ ขนส่งจ ากัด สามารถ น าไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุง พฒันา กลยุทธ์การให้บริการของบริษทั ขนส่งจ ากดั หรือ บริษทัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมรถ
โดยสารประจ าทาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนและ
ท าใหอุ้ตสาหกรรมรถโดยสาร เติบโตต่อไปไดใ้นอนาคต  

ส าหรับขอ้เสนอแนะของงานวิจยันั้น ควรมีการปรับปรุงดงัน้ี สภาพของรถโดยสารควรมีการท าความสะอาดลา้ง 

บริเวณภายนอกรถอยู่เสมอ สภาพภายในรถโดยสารตอ้งมีการท าความสะอาด เก็บขยะ ท าความสะอาด ห้องน ้ าให้น่าใช ้

ความปลอดภยัในการขบัรถ พนกังานขบัรถ ควรไดรั้บการอบรมให้ขบัรถอยา่งมีมารยาท มีความระมดัระวงัและเคารพกฎ

จราจร บริษทัควรมีกระบวนการสรรหาพนกังานท่ีมีจิตใจรักการบริการและพนกังานขบัรถท่ี มีประสบการณ์ในการท างาน

จดัใหมี้การอบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  

 
กติติกรรมประกาศ 

 ผูศึ้กษาวิจยัใคร่ขอขอบพระคุณส่วนงานต่อไปน้ีท่ีได้สนับสนุนให้งานวิจยัในคร้ังน้ีด าเนินการโดยแลว้เสร็จ 
ประกอบดว้ย สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  ท่ีสนบัสนุนงบประมาณ  รวมทั้งผูต้อบ
แบบสอบถาม และท่ีปรึกษาทุกท่านท่ีใหค้  าแนะน าในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
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ระบบจัดการองค์ความรู้งานวจัิย คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีานโดยใช้ออนโทโลยี 

Knowledge Management System of Research  
of Faculty of Business Administration of RMUTI use Ontology  

 
ภาคภูมิ หมีเงิน1*  และ รัตนาภรณ์ หมีเงิน2 

Pharkpoom Meengoen1*  and  Rattanaporn Meengoen2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนาและประเมินระบบจัดการองค์ความรู้งานวิจัย                   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลยี วิจยัน้ีอาศยัแนวคิดการวิจยัและพฒันาตาม
หลกัการวงจรการพฒันาระบบ เคร่ืองมือในการพฒันาคือ Hozo-ontology Editor และแอปเซิร์ฟ ภาษาโปรแกรมไดแ้ก่ พีเอช
พีและเอชทีเอม็แอล  การจดัการฐานขอ้มูลดว้ยมายดเ์อสคิวแอล ผลการวจิยัพบวา่ องคค์วามรู้งานวจิยัประกอบดว้ย 16 โดน
เมน 46 โหนด ฐานความรู้พฒันาดว้ย Hozo-ontology Editor และประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ฐานความรู้มีครอบคลุมองค์
ความรู้งานวิจัย ผูว้ิจัยพฒันาระบบในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันด้วยสถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน -เซิร์ฟเวอร์ การ
ประเมินระบบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ช ้พบวา่ ความคิดเห็นต่อระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมากและระดบัสูงตามล าดบั 
และการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พบว่า ระดบัความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง  ดงันั้นการพฒันาระบบ
จดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ ศูนยก์ลางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลยคีร้ังน้ีตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละส่งผลใหอ้งคค์วามรู้งานวจิยัมีการขยายตวัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
ค าส าคญั : ระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ ออนโทโลย ี  
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ABSTRACT 

 
The objective of the research was to analyze and design, develop, and evaluate Knowledge Management System 

(KMS) of Research of Faculty of Business Administration of RMUTI use Ontology. This research used Research and 
Development Methodology based on the principle of the System Development Life Cycle. The development tools were 
Hozo-ontology Editor and AppServ. The computer languages were PHP and HTML. MySQL was database management 
system. The result of research, the body of knowledge of research were 16 domains 46 nodes. The ontology-based KMS 
was evaluated by experts. The result, knowledge-based is covered knowledge of research. The KMS Web Application was 
developed base on Client-Server Architecture. The finding indicated that: On opinions of experts and user towards the 
KMS was on the very high level and the high level. And the evaluation of KMS, it was found that the scored was at high 
level. Knowledge Management System (KMS) of Research of Faculty of Business Administration of RMUTI use 
Ontology was met the needs of the users. And as a result, the knowledge of research has expanded. 
 
Keywords : Knowledge Management System (KMS), Faculty of Business Administration, Ontology
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บทน า 
ปัจจุบนัการวิจยัและพฒันามีความส าคญัต่อการพฒันานวตักรรมและพฒันาการของศาสตร์ต่าง ๆ  และกรอปกบั

การพฒันาองค์ความรู้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนองค์กรสมยัใหม่ก าลงัประสบกบัปัญหาความซับซอ้นและ
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์กร(Mostafa and et.al, 2010)  
ดงันั้น องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการวิจยัจึงเสมือนเป็นเคร่ืองมือทางยทุธศาสตร์ท่ีส่งผลให้องคก์รประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  การจดัการความรู้เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการก าหนดความส าเร็จและความลม้เหลวของ
องค์กร (Broadbent and Weill, 1996) รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัระดบัโลกมีการแข่งขนัสูงท าให้องคก์รตอ้ง
อาศยัองคค์วามรู้เป็นส่วนส าคญัรวมถึงการจดัการความรู้ขององคก์รจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้
มาช่วยในกระบวนการจดัการ   

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นองค์กรมีการสะสมความรู้ดา้นการบริหารธุรกิจ 
การบริหารจดัการ การเงิน  การตลาด การบญัชี และระบบสารสนเทศ ตลอดจนผลงานวิจยัทางดา้นบริหารธุรกิจและการ
จดัการ  และเป็นองคก์รท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ และความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารธุรกิจ รวมถึงผลงาน
การวิจยัตลอดจนการวิจยัและพฒันาซ่ึงเป็นผลงานของคณาจารย์ และนกัศึกษาทั้งระดบับณัฑิตศึกษาและระดบัปริญญาตรี 
ซ่ึงถือว่าทุนทางปัญญาขององค์กร ทั้งนั้นการน าแนวคิดการจดัการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนหลกัการ
จัดการองค์ความรู้สมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกันเพ่ือพฒันาระบบในการรวบรวม  จัดเก็บ  ประมวลผล เข้าถึงความรู้
ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่องคค์วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจให้แพร่กระจายในวงกวา้งเพ่ือการพฒันาองคก์ร
ทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

ด้วยความส าคญัท่ีกล่าวมาจึงเป็นแรงจูงใจในการพฒันาระบบจัดการองค์ความรู้งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลยีเพ่ือเป็นช่องทางในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ดา้นบริหารธุรกิจท่ีไดมี้
การจดัการอยา่งเป็นระบบดว้ยการพฒันาระบบสารสนเทศโดยมีการบูรณาการหลกัการออนโทโลยีเพ่ือท าให้การจดัการ
ความรู้มีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน  
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อวเิคราะห์และออกแบบ พฒันาและประเมินระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลย ี
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิองค์การแห่งการเรียนรู้ 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดในการพฒันาองคก์รโดยเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของการเป็นผูน้ าองคก์ร  การ

เรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่วมกนั โดยมุ่งการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทนัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัระหวา่งองคก์ร  ซ่ึงองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้นั้นมุ่งท าให้องคก์รและบุคลากรมีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  โดย
การเช่ือมโยงดว้ยการท างานประสานกนั และสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ตลอดจนสร้างความเขา้ใจเตรียมพร้อมต่อการ
แข่งขนัและการเปล่ียนแปลง โดยให้อ านาจในการตดัสินใจ  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยายกาศการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่  ส่งผลใหอ้งคก์รมีความเขม้แขง็พร้อมเผชิญกบัสภาวะการณ์ท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง โดยองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้มีองค์ประกอบดงัน้ีเป็นองค์กรท่ีคิดอยา่งเป็นระบบ  การเรียนรู้ทุกระดบัขององค์กร  การคิดอย่างมีแบบแผน  
เสริมสร้างการมีวสิยัทศัน์ร่วมกนั และ การเรียนรู้แบบกล่ม (Senge, 1990) 
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การจดัการความรู้ 
การจดัการความรู้เป็นแนวคิด และหลกัการท่ีมีการพฒันาและพิสูจน์อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีการประยกุตใ์ชก้าร

จดัการความรู้ในองค์กรทุกประเภทไม่วา่จะเป็นองค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาครัฐ  เน่ืองดว้ยเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้คือ องคค์วามรู้ท่ีองคก์รสามารถน าไปสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขนั
ไดข้ององค์กรในอนาคต  การจดัการความรู้จึงเป็นการยกระดบัความรู้ขององค์กรเพื่อสร้างผลประโยชน์จากตน้ทุนทาง
ปัญญา (Marquardt, 2002)  กระบวนการการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย การบ่งช้ีความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้  การ
จดัการความรู้  การประมวลผลและการกลัน่กรองความรู้  การเขา้ถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้ 
แต่อยา่งไรก็ตาม ความรู้ตอ้งมีการรวบรวม และจดัระบบ การจดัเก็บ และการเขา้ถึงเพื่อสร้างองคค์วามรู้ท่ีองคก์รตอ้งการ
โดยมีเทคโนโลยีดา้นขอ้มูลหรือสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เป็นตวัเอ้ือ กรอปกบัการจดัการความรู้ตอ้งอาศยัผูรู้้ในการ
ตีความและประยกุตใ์ชค้วามรู้ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีจดัการความรู้ท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละความรู้ท่ีจบัตอ้งไดใ้ห้
เกิดการไหลเวยีนในองคก์รอยา่งเป็นระบบ 
 ระบบการจดัการความรู้ 
 ระบบการจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีใชเ้ป็นกระบวนทัศน์หลกัการองค์ความรู้ หรือการจดัการความรู้ท่ี
เกิดข้ึนภายในองค์กร  ประกอบด้วย ขั้นตอนดังน้ี  การบ่งช้ีความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้  การจัดการความรู้                 
การประมวลผลและการกลัน่กรองความรู้  การเขา้ถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้ โดยอาศัย
แนวคิดพ้ืนฐานในการพฒันาระบบดว้ยการวจิยัและพฒันา ใชก้รอบการวงจรการพฒันาระบสารสนเทศ เป็นกระบวนการ
ทางความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยกระบวนการ ดงัต่อไปน้ี  การวางแผน  การวเิคราะห์  การออกแบบ  การพฒันา และการ
น าไปใช ้ 

การพฒันาระบบสารสนเทศเป็นระเบียบวิธีการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการศึกษาดว้ยการวิจัย และพฒันาเพื่อได้ระบบ
สารสนเทศตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ผ่านการวางแผนการพฒันาอย่างเป็นระบบสามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม       
การวิเคราะห์ประกอบด้วยการวิเคราะห์กระบวนการ  วิเคราะห์การไหลเวียนของความรู้  แบบจ าลองความรู้                            
และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคค์วามรู้  การออกแบบมุ่งเนน้การออกแบบเชิงตรรกะและกายภาพของระบบบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการพฒันา  และรวมถึงแนวคิดอนัจ าเป็นต่อการจัดการความรู้ คือ ออนโทโลยี การพฒันาเป็นการ
ด าเนินการเพื่อให้ไดร้ะบบสารสนเทศตามท่ีวิเคราะห์และออกแบบโดยมีกลยุทธ์การพฒันาตน้แบบเพื่อให้ไดร้ะบบท่ีตรง
ความตอ้งการของผูใ้ช ้ และสุดทา้ยการน าไปใชก้ารน าระบบสารสนเทศไปติดตั้ง และการใชง้านตามเป้าหมายของผูใ้ชโ้ดย
ในขณะเดียวกนัมีการศึกษาความพึงพอใจต่อการระบบจากผูใ้ชง้านทุกระดบัในองคก์รเพ่ือน าขอ้มูลมาประกอบการทบทวน
ระบบเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

แนวคดิออนโทโลย ี
ออนโทโลยี เป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัแนวคิด โดยออนโทโลยี มุ่งเน้นบรรยายแนวคิดของความจริง หรือ โดเมน 

หรือ ขอบเขตความสนใจ การบรรยายถึงส่ิงท่ีซ้อนอยู่ภายในส่ิงท่ีสนใจ หรือ โดเมน และความสัมพนัธ์ระหว่างกันของ
โดเมน ในรูปสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ คลาส  อินสแตนซ์  ความสัมพนัธ์  คุณสมบติั  กฎ  โดยอธิบายดว้ยระบบสัญลกัษณ์ กรอป
กบัปัจจุบนัมีซอฟตแ์วร์และเคร่ืองมือช่วยให้ท าความเขา้ใจกบัออนโทโลยี และการน าไปใชป้ระโยชน์ในวงกวา้งมากข้ึน 
(Guarino, 1999) 

ออนโทโลยีเป็นศาสตร์การจดัหมวดหมู่ของส่ิงของต่างๆ  ในขอบเขตงานท่ีสนใจ โดยการจดัหมวดหมู่อย่างมี
ระบบ มีกฎเกณฑ ์เง่ือนไขแสดงความเป็นจริงเท็จไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ภายใตค้วามเห็นชอบยอมรับของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
รวมถึงหมวดหมู่ตอ้งสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งครอบคลุม  นั้นหมายความวา่ ความรู้ หรือ ความหมายของส่ิงท่ีมีอยูไ่ดถู้ก
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กล่าวอา้งไวอ้ยา่งครบถว้น  ไม่วา่จะเป็นมนุษยห์รือเคร่ืองจกัร  โดยกรอบของโครงสร้างของหมวดหมู่ คือ ออนโทโลยีท่ีมี
การบรรจุรายละเอียดในกรอบโครงสร้าง ดงันั้นการน าออนโทโลยมีาใชเ้ป็นพ้ืนฐานของการพฒันาระบบเพ่ือขยายขอบเขต
ความรู้ใหไ้ปสู่ฐานความรู้นั้นเอง 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

การพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อน
โทโลยน้ีีอาศยัแนวคิดการวจิยัและพฒันาตามหลกัการวงจรการพฒันาระบบ ดงักรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อน

โทโลยน้ีีอาศยัแนวคิดรูปแบบการวจิยัแบบการวจิยัและพฒันาตามหลกัการวงจรการพฒันาระบบ โดยมีรายละเอียดการวจิยั
ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผูใ้ชง้าน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผูใ้ช้งาน  จ านวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง                

และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการความรู้  ดา้นระบบสารสนเทศ  และดา้นการวจิยั 
เคร่ืองมือการวจิยั 
เคร่ืองมือในการวิจยัน้ีไดแ้ก่ แบบวิเคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหา แบบสมัภาษณ์  และแบบประเมินความพึงพอใจ

ต่อระบบ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัน้ีใชแ้บบวเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหา ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัจากเอกสาร ไดแ้ก่ รายงานการ

วิจยั วิทยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระ  และโครงการวิจยัระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เก่ียวขอ้งการพฒันาระบบ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวชิาการ ผูใ้ชง้าน  และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การจดัการความรู้  ดา้นระบบสารสนเทศ  และดา้นการวจิยั และใชแ้บบประเมินความพึงพอใจต่อระบบโดยผูใ้ช ้
 
 

การพฒันาระบบ 
เพ่ือการพฒันาระบบจดัการ
องค์ความรู้งานวิจยั คณะ
บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีานโดย
ใช้ออนโทโลยี 

 

ระบบจดัการองค์ความรู้งานวิจัย 
คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีานโดยใช้

ออนโทโลยี 
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ผลและวจิารณ์ผล 
การวจิยัคร้ังน้ี พบวา่  
1. องคค์วามรู้ หรือ ฐานความรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน โดยพฒันาดว้ย

แนวคิดออนโทโลย ี โดยออนโทโลยพีฒันาดว้ยซอฟตแ์วร์ Hozo-Ontology Editor ซ่ึงโดยมหาวทิยาลยัโอซากา้ โดยออนโท
ยไีดผ้่านการพิจารณาและประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ออนโทโลยแีสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งโดเมน จ านวน 16 
โดเมน  64 โหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพที ่2 ภาพออนโทโลยฐีานความรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
ท่ีผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 2. การพฒันาฐานขอ้มูลเพ่ือจดัเก็บความรู้เก่ียวกบัการวิจยัดว้ยโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลแบบเปิด MySQL ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัฐานความรู้ท่ีไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์ และผ่านการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยแสดงดว้ยแผนภาพ
แสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลประกอบดว้ย 16 เอนติต้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  725 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่3 ภาพความสมัพนัธ์ของขอ้มูลงานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

 3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบจดัการองค์ความรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-
เซิร์ฟเวอร์ ดงัภาพท่ี 4 เป็นการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ โดยมุ่งเนน้การให้บริการเขา้ถึงองคค์วามรู้
งานวิจยัผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   การวิเคราะห์และออกแบบการจดัเก็บและเขา้ถึงองคค์วามรู้นั้นผ่านออนโทโลยีซ่ึง
เป็นการจดัหมวดหมู่ความรู้อยา่งถูกตอ้ง เพ่ือให้เกิดการผูส้ร้างความรู้สามารถจดัเก็บ และผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้การ
วจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผา่นระบบ ดงัภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 สถาปัตยกรรมระบบแบบไคแอน-เซิร์ฟแวร์ 
 
 
 
 

Internet 
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ภาพที ่5 ยสูเคสไดอะแกรม 

 
 4. การพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใช้
ออนโทโลยี  พฒันาดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ PHP, HTML, CSS และ JavaScript  ภายใตโ้ดเมน โดยแบ่งการท างานเป็น 3 
ส่วน ไดแ้ก่ การจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั  กระบวนการจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั และการจดัการระบบโดยผูดู้แลระบบ 
 การพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้
ออนโทโลยีคร้ังน้ีแบ่งมุมมองการท างานเป็น 2 มุมมอง  ไดแ้ก่ มุมมองผูใ้ช ้และ มุมมองผูส้ร้างความรู้ หรือ ผูดู้แลระบบ  
โดยการพฒันาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูใ้ช ้ดงัภาพท่ี 6-9 
  

 
 

ภาพที ่6 หนา้จอการเพ่ิมองคค์วามรู้งานวจิยัโดยผูส้ร้างขอ้มูลหรือผูดู้แลระบบ 
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ภาพที ่7 หนา้จอการเพ่ิมนกัวจิยัโดยผูส้ร้างขอ้มูล หรือ ผูดู้แลระบบ 
 

 
ภาพท่ี 8 หนา้จอการเขา้ถึงองคค์วามรู้งานวจิยั 

 
 

ภาพที ่9 หนา้จอการเขา้ความเช่ียวชาญงานวจิยัของนกัวจิยั 
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 5. การประเมินความพึงพอใจต่อระบบจดัการองคค์วามรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน 3 ด้าน ดังน้ี   1) ความคิดริเร่ิม                    
2) ความยืดหยุ่น และ 3) การขยายตวั โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักวิจยัและนักศึกษา (ผูใ้ช)้โดยก าหนดให้เป็น
แบบ Scale Rating Scale 5 อันดับ ดังน้ี (1) เน้ือหามีวตัถุประสงค์เก่ียวข้องกับเน้ือหาสอดคล้องกับการทดสอบและ
ประเมินผลอยา่งเป็นระบบ (2) การออกแบบระบบ กราฟิกมีความน่าสนใจมากในภาพประกอบท่ีสวยงามและมีเคร่ืองมือใน
การส่ือสารเพ่ือการแบ่งปันความรู้ (3) กิจกรรมสนบัสนุนความรู้ของระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั ไดแ้ก่ การรู้ความรู้การ
ไดม้าซ่ึงความรู้การสร้างองค์ความรู้การจดัเก็บและการสืบคน้ความรู้การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์อยา่งเป็น
ระบบ สนบัสนุนการวจิยัอยา่งเหมาะสม และ (4) ความยดืหยุน่ในการใชง้าน ระบบใชง้านง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ซบัซอ้น 
 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยใช้ออนโทโลยี ท่ีมุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัย ประเด็นท่ีเป็นปัญหาคือ (1) 
กระบวนการวิจยัเพ่ือการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ (2) การวิจยัท่ีช่วยในการน าเสนอวธีิการวิจยั (3) ความรู้ท่ีเหมาะสม
ในการจดัการความรู้ (4) เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสม (5) การน าเสนอและประเมินผลและ (6) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งช่วยสร้าง
กรอบแนวคิดและวธีิการวจิยัของนกัวจิยั   

การประเมินการพฒันาระบบจดัการองค์ความรู้งานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานโดยใชอ้อนโทโลยี กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหาร  คณาจารย ์จ านวน 20 คนโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงและ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 120 คนและนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 30 คนโดยใชแ้บบเจาะจงการสุ่มตวัอยา่งจาก
คณะบริหารธุรกิจ  ผลพบวา่ (1) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.58, S.D. = .53) 
ความคิดเห็นผูใ้ช ้อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.32, SD = .16), (2) การประเมินระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลย ีพบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.58, S.D. = .50). 
 

สรุปผลการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีไดว้เิคราะห์แนวทางการพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลย ี ซ่ึงมุ่งพฒันาออนโทโลยท่ีีเนน้การรองรับในการจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั  
และการน าแนวคิดออนโทโลยมีาบูรณาการในการพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั ระบบการจดัการองคค์วามรู้ท่ีใช้
ออนโทโลยจีะใหฟั้งกช์นัการจดัการความรู้ท่ีดีข้ึน โดยองคค์วามรู้จะตอ้งแสดงดว้ยแนวคิดออนโทโลย ี  สามารถสรุปไดว้า่
การพฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั ตรงความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยการบูรณาการออนโทโลย ี รวมถึงผลวจิยัน้ี
ไดน้ าเสนอการวเิคราะห์และออกแบบระบบ สถาปัตยกรรมระบบ และวธีิการในการพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้งานวจิยั 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานโดยใชอ้อนโทโลยี  ซ่ึงเป็นอีกทางหน่ึงท่ีสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้เก่ียวกบังานวจิยัสามารถขยายขอบเขตความรู้ไดใ้นวงกวา้งและส่งผลต่อการพฒันานวตักรรมต่อไป 
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ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ  สถาบนัวจิยัและพฒันา และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ตลอดจน

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของวิจยัน้ี และการวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  ปีงบประมาณ 2559 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกบัการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม :กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 

The Association Between The Performance and Environmental Disclosures: A Study of Listed 
Companies in Energy and Utilities Industry on The Stock Exchange of Thailand 

 
ปทุมพร หิรัญสาลี1* และ ลกัขณา ด าชู1   

Patumporn Hiransalee1*  and  Lugkhana Dumchu1   
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปีและทดสอบความสมัพนัธ์
ของผลการด าเนินงานกบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค  ประชากร คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค จ านวน 38 บริษทั โดยการศึกษาใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าระดับการเปิดเผยขอ้มูลด้านส่ิงแวดลอ้มของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในรายงานประจ าปีอยู่ในระดับสูง ผลการ
ด าเนินงานในดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 5.8955  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(ROE) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 7.9937  ทางดา้นผลการด าเนินงานท่ีวดัผลจากอตัราผลตอบแทนสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนัยส าคญั แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแสดงวา่ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความสามารถ
ในการท าก าไรของสินทรัพยโ์ดยรวมของกิจการ 
 
ค าส าคญั : ผลการด าเนินงาน, ส่ิงแวดลอ้ม, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 

 This study investigates the level of environmental disclosures in annual reports, and tests for the relationship 
between the performance and the level of environmental disclosures of listed companies of energy and utilities industry 
in the Stock Exchange of Thailand (SET).  Population was 38 listed companies of energy and utilities industry in SET. 
Descriptive analysis and inferential analysis are analyzed the data. The study results showed that the level of 
environmental disclosures was high in annual reports of the listed companies of energy and utilities industry in SET. The 
return on assets (ROA) averaged 5.8955% and the return on equity (ROE) averaged 7.9937 %. Moreover,This research 
found the relationship between the performances measured from the return on assets (ROA) and the level of 
environmental disclosures, But not found the relationship between the performances measured from the return on equity 
(ROE) and the level of environmental disclosures.Which shows that the level of environmental disclosures impact on the 
profitability of the assets. 
 
Keyword: Performance, Environment, the Stock Exchange of Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  สาขา การบญัชี คณะ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั ราชภฏัสงขลา ต าบล เขารูปชา้ง  อ  าเภอ เมือง  จงัหวดั สงขลา  90000 
1  Department of Accounting, Faculty of Management , Songkhla Rajaphat University, Khaorupchang, Muang, Songkhla 90000, Thailand 
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บทน า 
ยคุอดีตความตอ้งการสูงสุดของธุรกิจคือการมุ่งเนน้ผลก าไรสูงสุดแตกต่างจากยคุปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยความ

ตอ้งการสูงสุดของธุรกิจคือการสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนของธุรกิจ คือ ความยัง่ยืนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
แนวคิดการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีทุกธุรกิจตอ้งให้ความส าคญัเพราะผูมี้ส่วนไดเ้สียให้
ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบจากการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มต่อหลายประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย เช่น อากาศเป็นพิษ ขยะมูลฝอย และการตดัไมท้ าลายป่า เป็น
ตน้ ท าให้ธุรกิจไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะแค่ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงิน (Financial Information) ไดแ้ก่ ขอ้มูลตวัเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบังบ
การเงินต่าง ๆ เท่านั้น แต่ธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นตวัเงิน (Financial Non-information) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น
สังคมและส่ิงแวดลอ้มแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยซ่ึงท าให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบถึงการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจเพ่ือแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของธุรกิจจะเปิดเผยผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นตน้ โดยส่ือท่ีได้รับความนิยมสูงสุด คือ 
รายงานประจ าปี เน่ืองจากเป็นรายงานท่ีกฎหมายก าหนดให้จดัท าประจ าปี  (มทันชยั สุทธิพนัธ์, 2555) อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั
กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเติบโตอย่างต่อเน่ือง  กระบวนการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภคมีผลกระทบต่อทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มโดยตรง ประกอบดว้ย กระบวนการผลิตน ้ ามนัปิโตรเลียม การผลิต
ก๊าซธรรมชาติ การน าแร่ถ่านหินลิกไนต์มาใชแ้ละการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  (ขวญัทิพย ์ฉอุ่มประโคน, 2554) ผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค 
 1. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1.1 เพื่อศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค 
  1.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค 
 2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยั 
  ทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการอธิบายการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจมีจ านวนหลายทฤษฎีแต่สอง
ทฤษฎีท่ีนิยมสูงสุด คือ ทฤษฎี Legitimacy Theory และ Stakeholder Theory  แต่การศึกษาคร้ังน้ีใช้เพียงทฤษฎี Stakeholder 
Theory หรือทฤษฎีผูมี้ส่วนได้เสียในการศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มและการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการ
ด าเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคในรายงานประจ าปี  เหตุผลท่ีไม่น าทฤษฎี Legitimacy Theory มาใชเ้พราะประเทศไทย
ไม่มีกฎหมายก าหนดใหธุ้รกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มทันชยั สุทธิพนัธ์, 2555) 

  ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียใชอ้ธิบายถึงสาเหตุท่ีธุรกิจตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นการรายงานต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ เจา้หน้ี คู่
แข่งขัน ส่ือ องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐบาล ชุมชน และสังคม (Cormeier & Gordon, 2001) เพราะผู ้มีส่วนได้เสียเป็น
ผูส้นับสนุนให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน  ดงันั้นการเปิดเผยขอ้มูลด้านส่ิงแวดลอ้มใน
รายงานประจ าปีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารระหวา่งธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ปทุมพร หิรัญสาลี, 2557)  
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 3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
กิจการในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ีภทัรภรณ์ เฟ่ืองทอง  (2556)  ศึกษาผลกระทบของการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัทกลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ผลการศึกษาพบวา่บริษทักลุ่มทรัพยากรมีจ านวนบริษทัเปิดเผยสูงท่ีสุดแต่
ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มต่อผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ทางดา้นพิไลวรรณ พนัธ์ุเพง็  (2558)  
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการเปิดเผย
ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางดา้นความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่องของกิจการ และอายกุารด าเนินงาน ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีพบวา่ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพการเปิดเผย
ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทักลุ่มทรัพยากรเปิดเผยขอ้มูลดา้นกฎหมายและ
รายงานเก่ียวกบัความยัง่ยืนมากท่ีสุด บริษทักลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีคุณภาพการเปิดเผยรายการดา้นนโยบายของบริษทัมาก
ท่ีสุด ส่วนกลุ่มบริการมีคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลด้านการบัญชีและการเงินท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ต่อมารองเอก 
วรรณพฤกษ ์(2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่า
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม มูลค่าเพ่ิมทางการตลาด และขนาดของบริษทัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูล
ดา้นสังคม ทางด้านอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม แต่มูลค่าเพ่ิมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วมและขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม แต่มูลค่าเพ่ิมทาง
การตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ทางดา้นอลิษา สุกศรีและมทันชยั สุทธิพนัธ์ (2557) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปีกบัผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษทัจด
ทะเบียนตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาพบวา่บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้มสูงท่ีสุด
ในรายงานประจ าปี โดยบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด และพบว่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มกบัผลการด าเนินงานทางการเงินไม่มีความสมัพนัธ์ 

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัส าหรับการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ผลการด าเนินงาน ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets 
หรือ ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) และตวัแปรตาม คือ ระดบัการเปิดเผย
ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค(โดยไม่รวมกองทุนรวม บริษทัท่ีอยูใ่นแผนฟ้ืนฟู และบริษทัท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิก
ถอน)  จ านวน 38 บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เน่ืองจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคมกัจะส่งผลกระทบทางตรงต่อส่ิงแวดลอ้ม (ปทุมพร หิรัญสาลี, 
2557) อีกทั้งบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคอยูใ่นกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด (อลิษา สุกศรีและคณะ, 2557) 
 2.เคร่ืองมือในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบเก็บขอ้มูลซ่ึงดดัแปลงมาจากงานวิจยัของบุษบา นุชิตภาพ 
(2551) และ มัทนชัย สุทธิพนัธ์ (2555) ซ่ึงหัวขอ้การเปิดเผยส่ิงแวดลอ้มของกิจการในรายงานประจ าปี ประกอบด้วย                 
20 หวัขอ้ ดงัน้ี 
  1. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม    
  2. ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง ISO 14001 
  3. การรับรองมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
  4. การจดัการความเส่ียง รวมทั้งการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  5. การตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม 
  6. เป้าหมายส่ิงแวดลอ้ม 
  7. การจดัการทรัพยากร 
  8. กระบวนการผลิตรวมถึงเทคโนโลยสีีเขียว 
  9. การบ าบดัน ้ าเสีย 
  10. การก าจดัขยะ 

ตวัปรอิสระ

(Independent Variable)

ผลการด าเนินงาน 

- อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)

-อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(ROE)

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variable) 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของ    
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภค ประจ าปีพ.ศ.2558



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  735 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

  11. การลดมลภาวะทางอากาศ 
  12. การจดัการทางดา้นเสียง 
  13. รางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  14. กิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  15. การปรับปรุงเพื่อความสวยงามดา้นทศันียภาพ 
  16. ตน้ทุนดา้นการฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้ม 
  17. ระบบบญัชีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
  18. การรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
  19. การศึกษาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  20. การฟ้องร้องและการด าเนินคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ หากบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลในรายการใด รายการนั้นจะไดรั้บคะแนน             
1 คะแนน หากบริษทัไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลในรายการใด รายการนั้นจะไดรั้บคะแนน 0 คะแนน  
 3. ตวัแปรในการศึกษา 

 3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ อตัราส่วนทางการเงินส าหรับการวดัความสามารถในการ
ท าก าไร หากธุรกิจด าเนินงานอยา่งมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและเผยแพร่ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณะ
ชน จะส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจและเป็นการเพ่ิมผลก าไรใหแ้ก่ธุรกิจ (บุษบา นุชิตภาพ, 2551) ดงัน้ี 

 1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets หรือ ROA) เป็นอัตราส่วนท่ีใช้
ประเมินความสามารถในการบริหารสินทรัพยใ์หเ้กิดก าไรโดยค านวณจาก ก าไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละดอกเบ้ียจ่ายหารสินทรัพย์
รวมเฉล่ีย  

 2) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) เป็นอตัราส่วนท่ีใช้
ประเมินความสามารถในการบริหารผลตอบแทนแก่เงินลงทุนของผูถื้อหุ้น โดยค านวณจาก ก าไรสุทธิหารส่วนของเจา้ของ
เฉล่ีย 

 3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ค านวณจากดชันีการ
เปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Index) งานวิจยัท่ีน าดชันีการเปิดเผยขอ้มูลมาใชว้ดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ไดแ้ก่ พิไลวรรณ พนัธ์ุ
เพง็ (2558) และวภิา จงรักษส์ตัย ์(2559) 

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม คือ หากบริษัทใดมีการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปีตามรายการท่ีก าหนดในแบบเก็บขอ้มูล บริษทัจะไดรั้บคะแนน 1 คะแนนต่อ
รายการ ในทางตรงขา้มหากไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปีตามรายการท่ีก าหนดใน
แบบเก็บขอ้มูล บริษทัจะไดรั้บคะแนน 0 คะแนนต่อรายการ 

 หลกัเกณฑ์การให้คะแนนตามลกัษณะขา้งตน้ใชใ้นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การให้คะแนน
ในลกัษณะน้ีเป็นการให้คะแนนท่ีมีความยุติธรรมและเป็นกลางต่อการตดัสินใจ เน่ืองจากไม่มีการใชค้วามรู้สึกตดัสินการ
เปิดเผยขอ้มูล (โชติญาณ์ หิตะพงศ ์และคณะ, 2561)  

 ดชันีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นอตัราส่วนของคะแนนรวมท่ีแต่ละบริษทัไดรั้บกบัคะแนนรวมสูงสุดท่ีควรจะ
ไดรั้บในการศึกษาคร้ังน้ีคะแนนรวมสูงสุดเท่ากบั 20 คะแนน ตามจ านวนรายการในแบบเก็บขอ้มูล  ดชันีการเปิดเผยขอ้มูล
สามารถค านวณไดต้ามสมการต่อไปน้ี 

ดชันีการเปิดเผยขอ้มูล  = คะแนนจริงท่ีไดรั้บ/ คะแนนรวมสูงสุด  
โดยท่ี 0 ≤  ดชันีการเปิดเผยขอ้มูล  ≤ 1  
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 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากงบการเงินและรายงาน
ประจ าปี (Annual report) ประจ าปี พ.ศ.2558 การเก็บขอ้มูลจากรายงานประจ าปีเน่ืองจากงานวิจัยของมทันชยั สุทธิพนัธ์ุ 
(2555) พบว่าบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวนร้อยละ 96 เปิดเผยขอ้มูลด้านส่ิงแวดลอ้มใน
รายงานประจ าปี 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบเก็บขอ้มูลมาประมวลผลขอ้มูลโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อค านวณ
ค่าสถิติต่าง ๆ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic)ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย ทางดา้นการใช้
สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistic)ในการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร คือ การวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  
 

ผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม :
กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค แบ่งการ
น าเสนอออกเป็น  

1. ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการศึกษาขอ้มูลขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม

อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค ตารางท่ี 1 พบวา่ อายขุองกิจการส่วนใหญ่จะอยูร่ะหวา่ง 16-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
39.47 รองลงมา อายขุองกิจการจะอยูร่ะหว่าง 31-45  ปี คิดเป็นร้อยละ 28.95 ถดัมาอายุของกิจการจะอยู่ระหว่าง 1-15  ปี                  
คิดเป็นร้อยละ 21.05 และอายขุองกิจการส่วนนอ้ยจะอยูท่ี่ 46 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.53 

ลกัษณะของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นกิจการภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 94.74 และกิจการภาครัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 5.26 อีกทั้งทุกกิจการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน
และสาธารณูปโภคเป็นกิจการท่ีก่อตั้งในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 100  
ตารางที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม
 อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค  

ขอ้มูลพ้ืนฐานของกิจการ จ านวน ร้อยละ 

อายขุองกิจการ   

 1-15   ปี 8 21.05 

 16-30 ปี 15 39.47 

 31-45 ปี 11 28.95 

 46 ปี ข้ึนไป 4 10.53 

ลกัษณะของกิจการ   

 กิจการภาครัฐบาล / รัฐวสิาหกิจ 2 5.26 

 กิจการภาคเอกชน 36 94.74 

ประเทศผูก่้อตั้งกิจการ   

 กิจการในประเทศไทย 38 100 
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 กิจการในต่างประเทศ 0 0 
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลด้านส่ิงแวดลอ้มและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค 
การเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม

พลงังานและสาธารณูปโภค  ตารางท่ี 2 พบว่าบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
พลงังานและสาธารณูปโภคส่วนใหญ่มีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบั 71-80% คิดเป็นร้อยละ 39.47 มี
เพียงร้อยละ 23.68 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค
ท่ีเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบั 91-100% อยา่งไรก็ตามร้อยละ 92.10 มีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยูใ่นมากกวา่ 70% 
ตารางที ่2 ค่าร้อยละของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและ        
  สาธารณูปโภค จ าแนกตามระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัท่ีเปิดเผยขอ้มูล 

  ร้อยละ 

นอ้ยกวา่เท่ากบั 60  0 

61 - 70 7.90 

71 - 80 39.47 

81 - 90 28.95 

91 - 100 23.68 

 100.00 
ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและ

สาธารณูปโภคในดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 5.8955 ทางดา้นอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 7.9937 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค โดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พบว่าระดบัการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการด าเนินงานท่ีวดัผลจาก
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ส่วนทางดา้นระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่พบความสมัพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินงานท่ีวดัผลจากอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE)  
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ตารางที่ 3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค 

ตวัแปร Disclosure Index ROA ROE 

Disclosure Index 1   

ROA 0.347* 1  

ROE 0.126 0.866** 1 

* p < 0.05    
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาพบว่าระดับการเปิดเผยขอ้มูลด้านส่ิงแวดลอ้มของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคในรายงานประจ าปีอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากร้อยละ 92.10 ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ 70%  ซ่ึงมีงานวจิยัท่ีพบวา่บริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
ส่ิงแวดลอ้มระดบัสูงไดแ้ก่งานวิจยัของวิภา จงรักสัตย(์2559) ท่ีพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบต่อสงัคมสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (ประกอบดว้ยธุรกิจประเภทพลงังานและสาธารณูปโภค และ
เหมืองแร่) ซ่ึงมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมเฉล่ียร้อยละ 78.05         

ทางดา้นผลการด าเนินงานท่ีวดัผลจากอตัราผลตอบแทนสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ด้านส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของรองเอก วรรณพฤกษ์ (2558)  พบว่าอัตราผลตอบแทน
สินทรัพยร์วมมีความสมัพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนทางดา้นผลการด าเนินงานท่ีวดัผล
จากอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของอลิษา สุกศรีและคณะ (2557)  พบวา่การเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถื้อหุ้นในเชิงลบ และงานวิจยัของพิไลพรรณ พนัธ์ุเพง็ (2558) พบวา่ความสามารถในการท าก าไรท่ีวดัจากอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

การศึกษาคร้ังน้ีไดส้นบัสนุนตามทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย
เป็นการรายงานตามความสมคัรใจ แต่พบวา่ปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่น
ระดบัร้อยละ 92.10 มีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นมากกวา่ 70% ในรายงานประจ าปี ท าให้เห็นวา่อิทธิพล
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียมีแรงผลกัดนัใหกิ้จการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามความสมคัรใจ 

อยา่งไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีเพียงกลุ่มของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเท่านั้น  

ดงันั้นการศึกษาในอนาคต ผูศึ้กษาควรจะเพ่ิมกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการด าเนินงานส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือศึกษาแนวโนม้วา่บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการด าเนินงานส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์
ระหว่างผลการด าเนินงานกับระดับการเปิดเผยขอ้มูลด้านส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างไร  รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัุประสงค์เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจและสังคมบางประการรวมทั้งความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพชุมชน บ้านวงัไทร ต าบลถ ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช รวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถาม
ประชากรในหมู่บา้นวงัไทร จ านวน 33 ราย โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ
ที และการทดสอบแบบเอฟ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.50 ส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตร
พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม กลุ่ม ธกส. ร้อยละ 77.78 และอาศยัอยูใ่นชุมชน เฉล่ีย 34.00 ปี มีความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยความตอ้งการดา้นการเมืองการบริหาร มีค่าเฉล่ีย 4.55 ดา้นสังคม 
มีค่าเฉล่ีย 4.61 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 4.73 และดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ีย 4.65 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียมีความแตกต่าง
ทางสถิติใน 3 ประเด็น คือ เพศต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหารและดา้นเศรษฐกิจ
แตกต่างกนั (p ≤ 0.01) รายไดข้องครัวเรือนต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นสงัคมแตกต่างกนั (p ≤ 0.05) 
และการเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั (p ≤ 0.05) เกษตรกรมี
ขอ้เสนอแนะ ตอ้งการให้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรและอยากให้มีต ารวจเขา้มาดูแลกลางคืน  มากท่ีสุด ร้อยละ 21.20 
รองลงมาต้องการให้ภาครัฐเขา้มาช่วยเหลือเร่ืองยาเสพติด ร้อยละ 18.20 และตอ้งการให้หน่วยงานเขา้มาช้ีแจงเม่ือมี
โครงการช่วยเหลือใหท้ัว่ถึง ร้อยละ 9.10 
 
ค าส าคญั : ความตอ้งการ, การพฒันาศกัยภาพ, การพฒันาชุมชน 
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ABSTRACT 

 
 Demand for community development in Ban Wangsai Tanbon Thamyai Amphoe Thungsong,Nakhon                      
Si Thammarat. Data were collected by interviewing 33 farmers. Simple statistical methods used were mean, percentage, 
standard deviation, to test. t test, f test.  The mostly were male 51.50 Per cent and average age was 54 years old. The 
member group of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 77.78 Per cent and lived in the community for an 
average of 34 years. There is a demand to develop community potentials at the highest level. The average political 
demand 4.55, average social Demand 4.61, average environmental demand 4.73 and average economy demand 4.65.  The 
compare the average have the difference 3 item. Different ages have different needs in community development, politics, 
administration and economy (p ≤ 0.01). Different household incomes have different demand for social development (p ≤ 
0.05). Different Member groups have different demand for community economic development. Farmers have 
suggestions, the demand for processed agricultural products and the need for police to take care of the night 21.20 Per 
cent. Second, wants government to solve the drug problem 18.20 Per cent. Helpful from government to concern the 
problems and solves that thoroughly 9.10 Per cent. 

Keywords: Demand, Potential Development, Development of communities 
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บทน า 
ประ เท ศไท ยมีก ารปกครองท้อ ง ถ่ิน ระดับ  จังห วัด  ต าบ ล  ห มู่บ้ าน  และ ชุมชน  คน ใน ชุมชนจะ                                                                                                   

มีการรวมกันเป็นกลุ่มชุมชนท าให้เกิดการพฒันาเพราะชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กับลกัษณะพ้ืนท่ี
ภูมิภาค แต่ละพ้ืนท่ีลว้นมีปัญหาต่างกันไป เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชุมชนแต่ละชุมชนตอ้งการท่ีจะพฒันาอะไร การ
ปกครองทัว่ทั้งประเทศอาจไม่ทัว่ถึง จึงไดมี้การแบ่งเขตการปกครองออกเป็นภาคส่วนตั้งแต่ ภูมิภาค จงัหวดั อ าเภอ ต าบล 
จนกระทั้งชุมชนเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีทัว่ถึง ไดรู้้ถึงปัญหาความตอ้งการของกลุ่มคนในชุมชนไดเ้พราะแต่ละคน แต่ละ
พ้ืนท่ียอ่มมีความคิดความตอ้งการท่ีหลากหลายต่างกนัไป และบางชุมชนก็ยอมรับการเปล่ียนแปลง บางชุมชนก็ไม่ยอมรับ
การเปล่ียนแปลง ดงันั้นตอ้งศึกษาความตอ้งการการพฒันาเพ่ือท่ีจะน าไปพฒันาให้ตรงตามความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลง 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและตรงตามความตอ้งการของชุมชน ก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีมีศกัยภาพท่ีดี  

 การท่ีจะพฒันาตอ้งเร่ิมตน้จากการพฒันาตวับุคคลในชุมชนก่อน ถึงจะมาพฒันาชุมชนใหส้ามารถเขม้แขง็ได ้เช่น 
การสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชน ใชเ้วลาว่างจากการท าอาชีพหลกัมาหารายไดเ้สริม เพ่ือให้มีรายไดเ้พ่ือข้ึนในครัวเรือนและ
ชุมชน เป็นตน้ ชุมชนบา้นวงัไทร ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นชุมชนท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เม่ือเสร็จส้ินจากการท าเกษตรแลว้ คนในชุมชนจะมีการวา่งงานและไปตั้งกลุ่มเล่นการพนนักนัในชุมชน ซ่ึง
คนในชุมชนเหล่าน้ีไม่ไดกิ้จกรรมหรืออาชีพเสริมใดๆ เพ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิมเติม ท าให้ชุมชนขาดศกัยภาพในการพฒันาอยา่ง
เตม็ตวั ดงันั้นการท่ีจะพฒันาศกัยภาพผูค้นเหล่าน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจะพฒันาศกัยภาพตวับุคคลก่อน 

จากปัญหาดงักล่าว ชุมชนบา้นวงัไทร ต าบลถ ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประสบปัญหาขาด
ศกัยภาพในการพฒันาจึงท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะท าวจิยัเร่ือง ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนใน ชุมชน บา้นวงัไทร ต าบล
ถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือไดท้ราบถึงระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของชุมชน บา้นวงัไทร 
ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และท าให้รู้ถึงปัญหาในชุมชนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติของคนในชุมชน
เพ่ือจะไดรู้้ปรับปรุงและท าใหชุ้มชนมีศกัยภาพท่ีดีข้ึน 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ขอบเขตพื้นทีก่ารวจิยั  

การศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาได้ก าหนดพ้ืนท่ีในการศึกษาคือ บ้านวงัไทร ต าบลถ ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีศึกษาโดยพ้ืนท่ีน้ีเป็นพ้ืนท่ีตั้งอยูไ่ม่ห่างไกลจากสถานศึกษาของผูศึ้กษามากนกั ประกอบดว้ยเป็น
พ้ืนท่ี ท่ีผูศึ้กษามีโอกาสเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดม้าก ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชแ้นวคิดการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey research) 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีศึ่กษา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีบ้านวงัไทร ต าบลถ ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช โดยใชว้ธีิสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เฉพาะเกษตรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเท่านั้น มีประชากรทั้งส้ิน 108 ราย 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาและคดัเลือก 
เพ่ือให้ไดค้่าสถิติท่ีไดจ้ากการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน จึงคดัเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งหมด

จ านวน 33 ราย เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
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3. เคร่ืองมือและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการการศึกษาคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยค าถามแบบปิด (closeended questionnaire) และค าถามแบบเปิด (Open ended 
questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกร ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจยัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชน 4 ดา้น ได้แก่ ด้านการเมืองการบริหาร              
ดา้นสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ ลกัษณะค าถามจะเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั ตามความคิดเห็น (Rating Scale) 
โดยใหผู้เ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี (บุญสม  ภู่เจริญ, 2555) 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก  4 คะแนน 

   เห็นดว้ยปานกลาง  3 คะแนน 
   เห็นดว้ยนอ้ย  2 คะแนน 
   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 
เกณฑก์ารแปลผล ใชเ้กณฑก์ารแปลผลตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งแบบใชอ้นัตรภาคชั้นโดยใชค้ะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
ผลลพัธ์ท่ีไดห้ารด้วยจ านวนชั้นท่ีแบ่ง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี คะแนนสูงสุด คือ 5 และคะแนนต ่าสุด คือ 1 แบ่งเป็นชั้น
ออกเป็น 5 ระดบั ค่าอนัตรภาคชั้นท่ีได ้คือ 0.8      [ (5 – 1) / 5 = 0.8 ] และน ามาก าหนดขอบเขตมธัยฐานในการอ่านช่วง
ค่าเฉล่ียดงัน้ี 
                         4.24 – 5.04  หมายถึง    ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
                               3.43 – 4.23  หมายถึง    ระดบัความตอ้งการมาก  

    2.62 – 3.42 หมายถึง    ระดบัความตอ้งการปานกลาง  
                                       1.81 – 2.61  หมายถึง    ระดบัความตอ้งการนอ้ย   
                                       1.00 – 1.80  หมายถึง    ระดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด    

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนใน บ้านวงัไทร ต าบลถ ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด ผูต้อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบค าถาม 

3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
เพื่อให้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ ด าเนินการโดยน าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ี

สร้างข้ึนน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) และได้ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน า จากนั้นน าไปทดสอบใชก่้อนน าไปใชจ้ริง (Try out) ในกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ี 
ๆ ไม่ได้รับการสุ่มคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาหาความเช่ือมั่นของตัวช้ีว ัด (Reliability) ในส่วนท่ี  2 ของ
แบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะห์รายขอ้ (Item analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency) และ
ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา ด้วยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) หากพบว่า แบบทดสอบมีความ
น่าเช่ือถือต ่าเกินไป (โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา) ก็ปรับปรุงขอ้ค าถามบางขอ้ท่ีใชภ้าษาไม่ชดัเจนหรือเขา้ใจยาก 
ใหมี้ความชดัเจนและเขา้ใจง่ายข้ึน 

ตวัช้ีวดัท่ีน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ ไดแ้ก่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชน ประกอบดว้ย 1) ดา้นการเมืองการ
บริหาร 2) ด้านสังคม 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4) ดา้นเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะห์รายขอ้ (Item analysis) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งภายใน (Internal consistency) และค านวณค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของตวัช้ีวดัในแต่ละดา้น หากพบวา่ตวัช้ีวดัความ
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เช่ือมัน่ต ่า จะพิจารณาตดับางขอ้ค าถามออกไป เพ่ือท าให้ค่าความเช่ือมัน่ในแต่ละดา้นสูงข้ึน ส่วนขอ้ค าถามอ่ืน ๆ พยายาม
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามบางขอ้ท่ีสังเกตวา่ผูต้อบเขา้ใจยากและอาจท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในขอ้ค าถามได ้ให้มีความ
กระชบัและเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายข้ึน 
 ส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถามความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนท่ีจดัท าข้ึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือแลว้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นการเมืองการบริหาร มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั 0.849 หมายความวา่ ขอ้ค าถามความตอ้งการดา้นน้ี มี
ความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 84.90 
  2. ดา้นสังคม มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั 0.692 หมายความวา่ ขอ้ค าถามความตอ้งการดา้นน้ี มีความน่าเช่ือถือ 
ร้อยละ 69.20 
  3. ด้านส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั 0.726 หมายความว่า ขอ้ค าถามความตอ้งการดา้นน้ี มีความ
น่าเช่ือถือ ร้อยละ 72.60 
  4. ด้านเศรษฐกิจ มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา เท่ากับ 0.775 หมายความว่า ข้อค าถามความต้องการด้านน้ี มีความ
น่าเช่ือถือ ร้อยละ 77.50 
 3.3 การรวบรวมข้อมูล 

การนดัแบบสอบถามไปให้เกษตรกรกรอบแบบสอบถาม จากนั้นศึกษาด าเนินการเก็บขอ้มูล ณ ท่ีตั้งครัวเรือนแต่
ละราย โดยเร่ิมจากผูศึ้กษาช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการศึกษา และรายละเอียดเก่ียวกบัการตอบแบบสอบถาม  
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนน้ีโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistics program in social science, 
SPSS) โดยใช้สถิติดังต่อไป คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Average mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) การทดสอบแบบที (T - test) การทดสอบแบบเอฟ (F-test) 
5. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาดา้นต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

5.1 ขอบเขตด้านประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี บา้นวงัไทร ต าบลถ ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เท่านั้น 
5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
     การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรนอกจากน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกับปัจจัย

คุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ได้แก่ ดา้นการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านเศรษฐกิจ   และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติท่ีดีของเกษตรกรบา้นวงัไทร ต าบลถ ้าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

5.3 ขอบเขตด้านตวัแปร 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้การเป็นสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาท่ีอยู่

อาศยั   
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชน 
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ  
6.1 ความตอ้งการ หมายถึง ส่ิงท่ีทุกคนในชุมชนอยากจะมีเพ่ือน าไปตอบสนองวตัถุประสงค์ความตอ้งการของ

ชุมชน เน่ืองจากมีส่ิงเร้ามากระตุน้ มีแรงขบัภายในชุมชนเกิดข้ึน ท าให้ชุมชนไม่สามารถอยู่น่ิงได ้จึงตอ้งพยายามด้ินรน 
และแสวงหาความตอ้งการนั้น ๆ และชุมชนจะเกิดความตอ้งการใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาไม่มีท่ีส้ินสุด 

6.2 การพฒันาศกัยภาพ หมายถึง การน าเอาสามารถของชุมชน น ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งมีกระบวนการเม่ือ
ตอ้งการท างานบางอยา่ง จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในส่ิงนั้น ๆ มีความพยายามและมุ่งมัน่ในการท างานกบับุคคลอ่ืน มีการจดัการ
ล าดบัความส าคญัของขอ้มูลอยา่งมีระบบ ผลสุดทา้ยงานท่ีท าก็จะเกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 

6.3 การพฒันาชุมชน หมายถึง การส่งเสริมความเป็นอยูข่องชุมชนให้ใหดี้ข้ึน ดว้ยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ในการพฒันาร่วมคิดร่วมท าปรึกษาหาลือกนัก าหนดความตอ้งการวางโครงการร่วมกนัปฏิบติัโครงการนั้น ๆ จนเกิดผล
ส าเร็จ 

6.4 ศกัยภาพของชุมชน หมายถึง การท่ีชุมชนมีคน ความรู้ ทรัพยากร ไม่ไดโ้ง่ จน เจ็บ แต่ขาดโอกาสในการเรียนรู้
และพฒันาศกัยภาพของชุมชน ไม่มีความรู้ในการจดัการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยืน คน คือ การคน้พบ
ความรู้ความสามารถของคน ของผูรู้้ คนท่ีสั่งสมความรู้และประสบการณ์จากการท างาน จากการสืบทอดภูมิปัญญาดัง่เดิม
ในดา้นต่าง ๆ คนท่ีเป็นครู เป็นแรงงาน ความรู้ คือ องคค์วามรู้ และตวัความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นการด ารงชีวติการท ามาหากิน 
การอยูร่่วมกนั การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทรัพยากร คือ ดิน น ้า ป่า ไร่นา พืช สตัว ์ผลผลิต เป็นตน้ 

 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
สรุปผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทัว่ไปด้านเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.50 เป็นเพศชาย และร้อยละ 48.50 เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 54.00 ปี ประชากร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.80) จบประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 15.20 จบมธัยมศึกษา และร้อยละ 6.10 จบอนุปริญญา หรือสูง
กว่า มีรายได้เฉล่ีย 9,666.66 บาท (ร้อยละ 72.70) ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้ นท่ี
เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบนัเกษตรกร (ร้อยละ 27.30) เป็นสมาชิกกลุ่ม ธกส. (ร้อยละ 77.78) และร้อยละ 11.11 
เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บา้นและกลุ่มออมทรัพยใ์นจ านวนเท่ากนั ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่อาศยัอยู ่เฉล่ีย 34.00 ปี 

2. ความต้องการพฒันาศักยภาพชุมชน บ้านวงัไทร ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
การศึกษาความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นต่างๆ ของชาวบา้นในชุมชน ท่ีมีผลต่อชาวบา้นในชุมชนใน              

4 ด้าน คือ ดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านเศรษฐกิจ ตามความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชน             
โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พ่ือช้ีระดบัความเหมาะสมและระดบัความตอ้งการ ดงัน้ี 

2.1 ด้านการเมืองการบริหาร 
ผลการศึกษาพบวา่ ชาวบา้นชุมชนบา้นวงัไทรท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนทางดา้นการเมืองการบริหาร

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.551 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียดา้นการเมืองการบริหารเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหา
น้อย พบว่า ประชากรให้ความส าคญัในประเด็นตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาดูแลเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
ปรับปรุงถนน ปรับปรุงท่อระบายน ้ า ขุดลอกคลอง ฯลฯ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.757 รองลงมาตอ้งการใหมี้การส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหาร เช่น การร่วมจ าท าแผนชุมชน ติดตามผลการด าเนินงาน ฯลฯ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.606 
ตอ้งการให้มีการส่งเสริมสนบัสนุนการขบัเคล่ือนขององคก์รชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดย



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  746 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ชุมชนและเพ่ือชุมชน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.515  ตอ้งการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและขอ้มูลและแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.484 และตอ้งการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมต าบล ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.393 

2.2 ด้านสังคม 
ผลการศึกษาพบวา่ ชาวบา้นชุมชนบา้นวงัไทรท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนทางดา้นสังคมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.618 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียดา้นสังคมเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า ประชากรให้
ความส าคญัในประเด็นตอ้งการใหมี้การสร้างชุมชนบา้นวงัไทรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.818 รองลงมา
ตอ้งการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมของชุมชน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.757 ตอ้งการให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน โดยสร้างคนให้เป็นศูนยก์ลางการพฒันา 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.697 ตอ้งการให้มีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ีในการป้อนกนัอาชญากรรมในชุมชน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.454 และตอ้งการใหมี้การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เช่น การจดัเวรยามดูแลชุมชน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.363   

2.3  ด้านส่ิงแวดล้อม 
ผลการศึกษาพบวา่ ชาวบา้นชุมชนบา้นวงัไทรท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบั

มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.703 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย พบวา่ ประชากร
ให้ความส าคญัในประเด็นตอ้งการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานท่ีสาธารณะ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.787 ในจ านวนเท่ากนั รองลงมาตอ้งการ
ให้มีการสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.757 ตอ้งการให้มีการส่งเสริม รณรงค์ให้มีการใชท้รัพยากร
อยา่งประหยดัและคุม้ค่า เช่น การรีไซเคิลขยะมูลฝอย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.636 และตอ้งการใหมี้การส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองมลภาวะและมลพิษต่าง ๆ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.545 

2.4  ด้านเศรษฐกจิ 
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านวงัไทรท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนทางดา้นเศรษฐกิจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.654ส เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียด้านเศรษฐกิจเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า 
ประชากรให้ความส าคญัในประเด็นตอ้งการให้มีเงินออมในครัวเรือน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.848 รองลงมาตอ้งการให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.787 ตอ้งการให้มีอาชีพเสริมท่ีเหมาะสมกบัคนในชุมชน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.757 ตอ้งการให้มีการพฒันารายไดเ้พ่ิมข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.727 ตอ้งการให้มีอาชีพเสริมในครัวเรือน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.699 การร่วมกลุ่มเสริมสร้างทกัษะทางดา้นอาชีพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.697 ตอ้งการให้มีการลงทุนส าหรับประกอบ
อาชีพเพ่ิมข้ึน ตอ้งการให้มีการลงทุนส าหรับประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.697 ในจ านวนท่ีเท่ากนั ตอ้งการให้มี
การว่างงานลดนอ้ยลด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.666 ตอ้งการให้มีการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งสมาชิกในชุมชนมากข้ึน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.366 และตลาดในชุมชนตอ้งการใหมี้การเปิด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.303 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่มที่มี
ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคมบางประการแตกต่างกนั 

       การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกิจ ระหวา่งกลุ่ม
ท่ีมีลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมบางประการแตกต่างกนัในคร้ังน้ีทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบแบบที (T-test) และ
การทดสอบแบบเอฟ (F-test) ผลการศึกษามีรายละเอียด ดงัน้ี 

       3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกจิ ระหว่างเกษตรกรทีม่เีพศต่างกนั 
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         ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
แล ะด้ าน เศ รษ ฐ กิ จ  ร ะห ว่ างป ระช าก ร ท่ี มี เพ ศต่ างกัน  มี ค ว าม แตกต่ างอ ย่ า ง มี นั ยส าคัญ ยิ่ งท าง งส ถิ ติ  
(P ≤ 0.01) ประชากรกรท่ีมีเพศต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนต่างกนั โดยประชากรเพศชาย มีความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหารมากกวา่ประชากรเพศหญิง และประชากรเพศชายยงัมีความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพชุมชนดา้นเศรษฐกิจมากกวา่ประชากรเพศหญิง 

      3.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม  ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกจิ ระหว่างประชากรทีม่อีายุต่างกนั 
        ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรท่ีมีอายุต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p ≤0.05) ประชากรท่ีมีอายุต่างกันมีความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนไม่แตกต่างกนั 

      3.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม  ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกจิ ระหว่างประชากรทีม่รีะดบัการศึกษาต่างกนั 
       ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และดา้นเศรษฐกิจ ระหวา่งประชากรท่ีมีอายตุ่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั (p ≤0.05) ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนไม่แตกต่างกนั 

      3.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม  ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกจิ ระหว่างประชากรทีม่รีายได้ของครัวเรือนต่างกนั 
       ผลการศึกษาพบวา่ ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสงัคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรท่ีมีรายไดต้่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางงสถิติ (P ≤ 
0.05) กล่าวไดว้่า ประชากรท่ีมีรายไดต้่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนต่างกนั โดยประชากรเพศชาย มีความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นสงัคมมากกวา่ประชากรเพศหญิง 

      3.5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม  ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกจิ ระหว่างประชากรทีเ่ป็นสมาชิกกลุ่มต่างกนั 
       ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และดา้นเศรษฐกิจ ระหวา่งประชากรท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั (p < 0.05) ประชากรท่ีเป็นสมาชิก
ต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนไม่แตกต่างกนั 

      3.6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม  ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกจิ ทีม่รีะยะเวลาทีอ่ยู่อาศัยต่างกนั 
       ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p < 0.05) ประชากรท่ีมี
ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนไม่แตกต่างกนั 

4. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความต้องการพฒันาศักยภาพชุมชน 
ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชน มากท่ีสุด ร้อยละ 21.2 คือ ตอ้งการ

ใหมี้การแปรรูป และ อยากให้มีต ารวจเขา้มาดูแลกลางคืน รองลงมา ร้อยละ 18.2 คือ อยากให้ภาครัฐเขา้มาช่วยเหลือเร่ืองยา
เสพติด และรองลงมา 9.1 คือ ตอ้งการใหห้น่วยงานเขา้มาช้ีแจงเวลามีโครงการช่วยเหลือใหท้ัว่ถึง 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชน บ้านวงัไทร ต าบลถ ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการเมืองการบริหาร 
ด้านสั งคม  ด้าน ส่ิ งแวดล้อม  และด้าน เศรษฐกิจอยู่ ใน ระดับมาก ท่ี สุ ด  ซ่ึ งได้สอดคล้อ งผลการศึกษ าของ  
นิภาพร รัตนปริยานุช (2556) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง ความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เสมด็ อ าเภอเมืองชลบุรีพบวา่ ความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสมด็ อ าเภอเมืองชลบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ รองลงมา คือ ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และดา้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ ตามล าดบั และดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการเมืองและการบริหารผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการในการพฒันาชุมชน
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความตอ้งการในการ
พฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี ไม่แตกต่างกนั แต่ในขณะท่ีประชาชนท่ีมีเพศ 
รายได ้อาย ุและระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีต่างกนั มีความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัฏฐนนัธ์ 
สุวรรณวงก ์(2556) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง กระบวนการพฒันาศกัยภาพชุมชนต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ : 
กรณีศึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯบา้นนาดี-สร้างบง ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปปี จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ 1. 
การศึกษาบริบทของชุมชนท่ีเอ้ือใหชุ้มชนเขม้แขง็และมีศกัยภาพพบวา่ ชุมชนบา้นนาดี-สร้างบงมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัใน
ลกัษณะเครือญาติ มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันตลอดเวลา มีวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม มีภูมิปัญญาชาวบ้าน มีผูน้ ้ าท่ีมี
ความสามารถและมีกลไกทางสังคมท่ีดีในการช่วยแกไ้ขปัญหา มีทุนในชุมชนครบทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการท่ีมีผลต่อการพฒันาศกัยภาพชุมชนและกลุ่มอาชีพน ามาสู่การมีส่วน
ร่วมในการคน้หาปัญหาและศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสม น าสู่การสร้างแผนปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 2. 
กระบวนการพฒันาศกัยภาพชุมชนต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่ม อาชีพบา้นนาดี-สร้างบง ผ่านการด าเนินงาน 3 
ขั้นตอนคือ 1) การมองเป้าหมายร่วมกนัโดยการจดัประชุมชาวบา้นเพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั มีวสิยัทศัน์และเป้าหมายท่ี
ตรงกัน พบว่าปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือ รายไดน้้อย ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย รองลงมาคือตน้ทุนการเกษตรมีราคาแพงส่วน
เป้าหมายของชุมชนคือตอ้งการกินดีอยู่ดี มีศีลมีธรรม 2) การสร้างโครงสร้าง/กลไกพ้ืนฐานเพ่ือการพฒันาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้พบว่า จุดแข็งของชุมชนคือ การมีผูน้ าท่ีดี มีความเสียสละ มีความเมตตามีคุณธรรม มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
รองลงมาคือมีกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ท่ีรวมตวักนัทั้งแบบเฉพาะกิจและแบบท่ีมีหน้าท่ีชดัเจนท่ีเขม้แข็ง จุดอ่อนของชุมชนคือ
ผูใ้หญ่เป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีต่อเด็กในการด่ืมสุรารองลงมาคือวยัรุ่นขับรถเสียงดัง 3) การท าโครงการร่วมกันโดยจัดท า
แผนปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพ 

 
กติติกรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบคุณสาขาวชิาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั (ไสใหญ่) ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการท าวจิยัตลอดกระบวนการ และขอขอบคุณประชาชนใน
หมู่บา้นวงัไทร ต.ถ ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ท่ีใหค้วามรู้มือในการใหข้อ้มูล นอกจากน้ียงัขอขอบคุณเทศบาล
ต าบลถ ้าใหญ่ท่ีใหข้อ้มูลเป็นอยา่งดี   
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ผลการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการตลาดผลติภัณฑ์มะไฟจีน 
Marketing Communication for Marketing Promotion of Wampee Products. 

 
จารุนนัท ์ เมธะพนัธ์ุ1*  และ  วรรณิดา  ชินบุตร2 

Jarunan  Methaphan1* and  Wannida  Chinna2 
 

บทคัดย่อ  
 

การวิจัยเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์มะไฟจีน มีวตัถุประสงค์ ดังน้ี                
1) เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ท่ีส่งเสริมตลาดของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน 2) เพื่อพัฒนาการส่ือสารทาง
การตลาดเพ่ือส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวและคน
ต่างถ่ินท่ีพ านกัอยูใ่นจงัหวดัน่านท่ีสนใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก จ านวน 224 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบั การพฒันารูปแบบการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑม์ะไฟจีน  

ผลการวจิยัพบวา่  
1. รูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ท่ีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน พบวา่ ส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีท าให้

ผูใ้หข้อ้มูลรู้จกัผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ส่วนใหญ่เป็น ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ในงานแสดงสินคา้ OTOP คิดเป็นร้อยละ 58.93  
2. การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน พบวา่ ขอ้ความท่ีส่ือวา่ เป็น สินคา้

ประจ าถ่ิน ท าใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน คือ “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” คิดเป็นร้อยละ 39.73 ขอ้ความท่ีส่ือวา่ เป็น
สินคา้แปลกใหม่ น่าสนใจ ท าใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน คือ “มาน่านทั้งทีตอ้งไดล้องชิมมะไฟจีน” คิดเป็นร้อยละ 
33.93 และขอ้ความท่ีส่ือวา่ เป็นสินคา้เพ่ือสุขภาพ ท าใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน คือ “มะไฟจีน สมุนไพรต ารับยาจีน
โบราณ” คิดเป็นร้อยละ 41.52   
 

ค าส าคญั :  การส่ือสารทางการตลาด, การส่งเสริมการตลาด, ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
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ABSTRACT  
 

The study of Marketing Communication for Marketing Promotion of Wampee Products aimed at                              
1 )  studying the marketing communication model promoting Wampee products and 2 )  developing marketing 
communications to promote the marketing of Wampee products. The samples used in the study consisted of 224 tourists 
and non-resident of Nan people residing in Nan province, who were interested in purchasing Wampee products. The 
samples were selected by using simple sampling method. The instruments used in the study was the Development of 
Marketing Communication Model to Promote Marketing of Wampee products questionnaire. 

The results of the study were as follows: 
1. In the marketing communication model promoting the marketing of Wampee products, it was found that 

the public relations media containing the information of Wampee products that were comprehensible to the samples was 
the public information announced at the OTOP shops (58.93%). 

2 .  In the marketing communication to promote the market of Wampee products, it was found that the 
message most conveying the information of a local product in order to make a decision to buy Wampee products of the 
samples is "Good Wampee products of Nan City" (39.73 %). In terms of the message most conveying the information of 
an interesting new product to make a decision to buy Wampee products is “(When) Visit Nan, (you) must try Wampee”. 
(33 .93  % ). And the message most conveying the information of a healthy product in order to make a decision to buy 
Wampee products is “Wampee, an ancient Chinese Herb” (41.52 %). 

 
Keywords : Marketing Communication, Marketing promotion, Wampee Products 
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บทน า 
วกิฤติเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมาไดส้ร้างความเสียหายใหก้บัภาคธุรกิจมากมายทั้งรายใหญ่ รายเล็กซ่ึงก็มีหลาย

หน่วยงานท่ีระดมความคิดเห็นและแนวทางแก้ไข เช่นส่งเสริมการส่งออก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมธุรกิจ
ท่องเท่ียวต่าง ๆ มาตรการอีกประการหน่ึง คือ การสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ ซ่ึงมีมากกวา่ 85% 
ของจ านวนธุรกิจในประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย กิจการการผลิต การคา้และธุรกิจบริการ 

การส่ือสารการตลาด (marketing communication) เป็นรูปแบบของการส่ือสารประเภทหน่ึงท่ีมีผูส่้งสาร คือ 
ผูผ้ลิตสินคา้หรือการบริการผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ ฝ่ายโฆษณาของบริษทั บริษทัตวัแทนโฆษณา พนกังานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสาร
ในรูปของสญัลกัษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคล่ือนไหว ตวัอกัษร ค าพูดเสียงเพลง ฯลฯ ผา่นช่องทางการส่ือสารประเภทต่าง ๆ 
หรือส่งตรงไปยงัผูรั้บข่าวสาร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูส่้งข่าวสาร แต่เม่ือโลกกา้วเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ และสังคมเครือข่าย
ท่ีมีการส่ือสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นตวัเช่ือมโยงสังคมโลกให้ใกลก้นั การปรากฏของธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
หรือ อี-คอมเมิร์ซ ไดเ้ปิดโอกาสอยา่งทดัเทียมให้แก่หน่วยงานธุรกิจน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของโลก ให้สามารถ
ติดต่อกับลูกค้าได้อย่างกวา้งขวาง นั่นหมายความว่า แม้ธุรกิจระดับชุมชน ก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ หาก
ผูป้ระกอบการมีขีดความสามารถและความรู้เท่าทนั โดยเฉพาะทางดา้นเทคโนโลย ีและการส่ือสาร 

การส่ือสารการตลาด เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญั ซ่ึงท าให้มนุษยมี์ความเจริญทางดา้นความคิดอาจท าให้ส่ิง
ต่าง ๆ รอบตวัเปล่ียนไป และน าเอาไปปฏิบัติได้ โดยอาศัยกระบวนการของการส่ือสารความรู้ของมนุษย ์ทั้ งทางด้าน
วทิยาศาสตร์ ดา้นศิลปะ ดา้นสงัคมศาสตร์ หรือพฤติกรรมศาสตร์ สามารถถ่ายทอดเก็บรักษาไว ้หรือพฒันาข้ึนโดยอาศยัการ
ส่ือสารทั้งส้ิน ความกา้วหนา้ของสงัคมมนุษยเ์ป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ ท่ีจะถ่ายทอดความนึกคิดออกมาในรูปแบบ
ต่าง ๆ กนั โดยอาศยัศิลปะการส่ือสาร และการพฒันารูปแบบของการส่ือสาร ซ่ึงไม่เพียงแต่จะท าใหม้นุษยไ์ดป้ระโยชน์จาก
ความรู้ท่ีสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ยงัช่วยใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองแก่สังคมมนุษยใ์นอนาคต ในสภาพสงัคม
ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเก่ียวพนักนัมากข้ึน ท าให้การส่ือสารยิง่ทวีความส าคญัต่อสงัคมมนุษยม์ากข้ึน หากผูค้นในสังคมขาดความรู้
ความเขา้ใจในการส่ือสาร ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด หรือท าใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่งกนัได ้ยอ่มจะท าใหเ้กิด
ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้า่ ปัญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความลม้เหลวของการส่ือสาร 

การส่ือสารการตลาดประกอบไปดว้ยการโฆษณา (Advertising) การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) 
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ (Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) เป็นการติดต่อโดยตรงไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นการติดต่อส่วนบุคคลโดยผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการสร้างใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

ดงันั้น การส่ือสารการตลาดจึงมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั คือ ตอ้งเป็นการส่ือสารท่ีไปในทิศทางเดียวกนั ตอ้ง
ส่ือสารไปในมุมมองท่ีลูกคา้ตอ้งการ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดนั้ น ตอ้งเป็นการผสมผสานทุกส่ิงในองค์กรให้เป็น
เอกภาพ สารท่ีใชต้อ้งมีความชดัเจนและสม ่าเสมอ เพ่ือประสิทธิผลเหนือคู่แข่ง ตอ้งใชข้อ้ความส่ือสารท่ีสามารถครอบคลุม
ธุรกิจการคา้ท่ีรวมตวัอยูไ่ด ้ตอ้งเป็นการส่ือสารแบบสองทางระหวา่งลูกคา้กบัผูค้า้  

จงัหวดัน่าน เป็นจงัหวดัท่ีมีการรวมตวัของกลุ่มองคก์รอยา่งเหนียวแน่น ทั้งเป็นการรวมตวักนัตามธรรมชาติ 
และไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมตวัเป็นกลุ่ม มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประสานกนั ทั้งภายในชุมชน และระหวา่ง
ชุมชน เพ่ือพฒันาในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการพฒันาอาชีพ และส่งเสริมอาชีพสินคา้ท่ีถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของ
จงัหวดัน่าน และช่วยสร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชน คือ “มะไฟจีน” 

มะไฟจีนเป็นผลไมท่ี้ไม่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย แต่ยอมรับกนัวา่ชาวจีนเป็นชาติแรกไดเ้ป็นผูน้ าเขา้มาปลูก
ในประเทศไทย ท่ีจงัหวดัน่านเกือบ 100 ปีท่ีผา่นมา จงัหวดัน่านจึงเป็นแหล่งปลูกมะไฟจีนแหล่งใหญ่แห่งเดียวของประเทศ 
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มะไฟจีนมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกบริเวณติดกบัริมแม่น ้ าน่าน ทั้งน้ี เน่ืองจากมะไฟจีนชอบดินร่วนปนทราย จึงมีการปลูกตั้งแต่
อ าเภอปัว เร่ือยมาจนถึงอ าเภอเวยีงสา มะไฟจีนไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดัน่าน แต่เป็นผลไมท่ี้ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ 
เน่ืองจากมะไฟจีนปรับตวัเขา้กบัภูมิอากาศจงัหวดัน่านไดดี้ ใหผ้ลผลิตสูง โดยมะไฟจีนหน่ึงตน้สามารถใหผ้ลผลิตไดถึ้ง 150 
กิโลกรัม ซ่ึงถา้น าไปปลูกท่ีจงัหวดัอ่ืน โดยเฉพาะภาคกลางจะให้ผลผลิตท่ีต ่า (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน้าว, 2554: 
ระบบออนไลน์)  

มะไฟจีนมีช่ือเรียกว่า“ฮวงพ้ี” ในภาษาจีนมีช่ือสามัญว่า“แวมปี” (Wampee) และมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
“Clausena lansium” เป็นพืชท่ีอยูใ่นตระกูลเดียวกบัส้ม มะไฟจีนเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ผลติดเป็นพวงคลา้ยกบัมะไฟ มี
ทั้งชนิดกลมและรี เส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 1.5 - 2 เซนติเมตร ผลเม่ือสุกมีสีเหลืองอมน ้ าตาล เน้ือค่อนขา้งใสคลา้ยลางสาด 
เปลือกบางติดเน้ือผล และมีกล่ินฉุนของน ้ ามนัหอมระเหยเหมือนเปลือกส้ม มีรสขมซ่าบ้าง ขณะรับประทานจึงตอ้ง
รับประทานทั้งเปลือก รสชาติหวานอมเปร้ียว มะไฟจีนจึงจดัเป็นพืชสมุนไพรชนิดหน่ึง ท่ีมีคุณสมบัติในการรักษา โรค
กระเพาะอาหาร แกท้อ้งอืดท้องเฟ้อ แกห้ลอดลมอกัเสบ ช่วยเจริญอาหาร ใบสามารถน ามาใชก้ าจดัรังแคได ้ผลนอกจาก
รับประทานสดแลว้ ยงัสามารถน ามาแปรรูปไดอ้ยา่งนอ้ย 3 อยา่ง แต่ท่ีนิยมน ามาแปรรูปเป็นเวลาชา้นาน ก็คือ การท ามะไฟ
จีนเช่ือมแหง้ (องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านา้ว, 2554: ระบบออนไลน์)  

มะไฟจีนเช่ือมแห้ง เป็นการถนอมอาหารท่ีมีมาตั้งแต่โบราณ ซ่ึงไดค้วามคิดมาจากประเทศจีน นิยมบริโภค 
โดยใชม้ะไฟจีนเช่ือมแหง้ตม้ หรือแช่ในน ้ าท่ีร้อนจดั เพ่ือใชบ้ริโภคแทนน ้ าอุ่นธรรมดา มะไฟจีนเม่ือน ามาแปรรูปเป็นมะไฟ
จีนเช่ือมแหง้ สามารถเก็บไวไ้ดน้านถึง 2 ปี มะไฟจีนสดมีราคาขายกิโลกรัมละ 10 - 25 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของมะไฟ
จีน แต่เม่ือน ามาแปรรูปเป็นมะไฟจีนเช่ือมแห้ง จะขายไดร้าคากิโลกรัมละ 180 - 250 บาท มะไฟจีนเช่ือมแห้งของจงัหวดั
น่านไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว และผูท่ี้มีโอกาสมาจงัหวดัน่าน ซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก นอกจากน้ียงัมีพอ่คา้มารับไป
ขายส่ งย ังป ระ เทศ จีนและประเทศสิงคโป ร์  (ศูน ย์วิจัย เพ่ื อ เพ่ิมผลผ ลิตท างเกษตรและคณะเศรษฐศาสต ร์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548)  

ดงันั้น มะไฟจีนจึงกลายเป็นสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัน่าน เน่ืองจากมีการผลิตเพียงแห่งเดียว จนถึง
กบัมีค ากล่าววา่ "มะไฟจีน" อีกหน่ึงของดีคู่เมืองน่าน (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551: ระบบออนไลน์) ในปัจจุบนัมีการแปรรูป
มะไฟจีนเป็นสินคา้หลากหลายยิง่ข้ึน เช่น มะไฟจีนกวน น ้ ามะไฟจีน แยมมะไฟจีน เป็นตน้ 

จากนโยบายเร่งด่วน ท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรกของรัฐบาล ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาว
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงต่อรัฐสภา เม่ือวนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 เก่ียวกบัการสนบัสนุนการพฒันางาน
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภณัฑชุ์มชน เพ่ือการสร้างเอกลกัษณ์และการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ิน โดยให้บริหารจดัการโครงการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ให้มีศกัยภาพด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผนวกกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ สามารถการเขา้ถึงแหล่งทุนและการตลาด
เชิงรุก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนยก์ระจายและแสดงสินคา้ถาวรในภูมิภาค และเมืองท่องเท่ียว
หลกัท่ีเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวและการส่งออก การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการตลาดนั้น การส่ือสารการตลาดและการ
เรียนรู้เทคนิคการส่ือสารการตลาดจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการน าเสนอสินคา้และบริการ ตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ คู่แข่งขนัผูข้าย ตลอดจนผูท่ี้มีบทบาทอ่ืนทางการตลาดดว้ย 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด และพฒันาการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริม
ตลาดของผลิตภณัฑ ์และเป็นขอ้มูลในการส่งเสริมและพฒันา ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 วตัถุประสงค์หลกั 

เพ่ือพฒันารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ช่วยส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน  
วตัถุประสงค์รอง 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ท่ีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
2. เพ่ือพฒันาการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรในการวจิยั  

ในการคดัเลือกประชากรท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจยัคร้ัง ไดป้ระมาณการจ านวนประชากรท่ีสนใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน จากการสมัภาษณ์ผูจ้  าหน่ายสินคา้ เฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีผลิตภณัฑม์ะไฟจีนจดัจ าหน่าย ทั้งน้ีประชากร
ดงักล่าว สามารถจ าแนกเป็น 

- นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก 
- คนต่างถ่ินท่ีพ านกัอยูใ่นจงัหวดัน่าน ท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก 

กลุ่มตวัอย่าง  
ได้โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  หรือการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling or 

Convenience Sampling)  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

แบบส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบั การพฒันารูปแบบการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์
มะไฟจีน 
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

1. วางแผนการวิจยั โดยศึกษาปัญหาการส่ือสารการตลาด ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เพ่ือหา
แนวทางในการศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด  

2. ส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารอา้งอิง ขอ้มูลเผยแพร่ โดยบูรณาการกบั
การเรียนการสอน ในการส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน เก่ียวกบั มะไฟจีน ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน แหล่งจดัจ าหน่าย 
ความตอ้งการของชุมชน 

3. จดัท าแผนเพ่ือหารูปแบบการส่ือสารการตลาดส่งเสริมการตลาด ของผลิตภณัฑม์ะไฟจีนโดย 
3.1 บูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้นักศึกษาได้วิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารทางการตลาด 

พบวา่ การส่ือสารทางการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงชุมชน และผูบ้ริโภคไดง่้าย และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทใบปลิว แผน่พบั และส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ (เวบ็ไซต)์ 

3.2 จัดท าส่ือการส่ือสารการตลาด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารทาง
การตลาดให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ทดลองท าส่ือการส่ือสารการตลาด
ตน้แบบ 

3.3 ระดมสมองร่วมกบัผูน้ าชุมชน นกัศึกษา และเยาวชนในพ้ืนท่ี เพ่ือพฒันารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด และ
ผลิตส่ือตน้แบบ  
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4. พฒันารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด และผลิตส่ือ ให้เป็นไปตามอตัลกัษณ์ของชุมชน โดยพฒันารูปแบบแผ่นพบั 
และเวบ็ไซต ์ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และอตัลกัษณ์น่าน 

5. ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน โดยจดัท าแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกบัความ
น่าสนใจของส่ือทางการตลาดท่ีพฒันาข้ึน จากผูท่ี้มีความสนใจในผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1.  นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ท่ีซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก จ านวน 174 ตวัอยา่ง โดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญหรือการเลือกตวัอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) โดยเก็บขอ้มูล
ดา้นพฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว และผูซ้ื้อผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 

2.  คนต่างถ่ินท่ีพ านักอยู่ในจงัหวดัน่าน ท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์มะไฟจีนเป็นของฝาก จ านวน 50 ตวัอย่าง โดยวิธีสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือการเลือกตวัอยา่งตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling)โดย
เก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูซ้ื้อผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ การพฒันารูปแบบการส่ือสารทาง

การตลาดเพ่ือส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
ตอนท่ี 3 การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น 

5.1 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
5.2 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
5.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ท่ีสนใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟ

จีนเป็นของฝาก จ านวน 174 ตวัอยา่ง คนต่างถ่ินท่ีพ านกัอยูใ่นจงัหวดัน่าน ท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นของฝาก จ านวน 
50 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 224 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ แลว้น าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามไดเ้รียบร้อยแลว้ ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. หา ค่าร้อยละ จากขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล เพ่ือเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 
3. หา ค่าร้อยละ จากการถูกเลือก จากขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้ท่ี 6 ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีท าให้ท่าน

รู้จกัผลิตภณัฑ์มะไฟจีน และแบบสอบถามตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เพ่ือเรียงล าดบัความ
น่าสนใจ โดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม 
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3. หา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
มะไฟจีน และตอนท่ี 4 ความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน เพื่อให้ทราบถึงการตดัสินใจ
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์และความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ โดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม 

4. หาความถ่ี จากขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัแผน่พบัประชาสมัพนัธ์
ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน เก่ียวกบัเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน เพ่ือทราบขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 

5. น าผลการวเิคราะห์ มาแปลความหมาย ตามเกณฑก์ารแปรความหมายค่าเฉล่ียท่ีตั้งไว ้
6. เสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรูปแบบบรรยาย 

6. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
1. สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : 

S.D.) และค่าความถ่ี (Frequency) 
     2. เกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉล่ีย เทียบกับเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย (บุญชม  ศรี

สะอาด, 2543 : 100-103) ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการศึกษาและวจิารณ์ผล 

จากผลการวจิยั ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวจิยั ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูล เป็นจ านวนและร้อยละ
ของขอ้มูลส่วนบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูล ทั้ งน้ี การน าเสนอขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นเพียงการน าเสนอขอ้มูลพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกับกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย มิได้มุ่งเน้นเปรียบเทียบขอ้มูลดังกล่าว กับการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ดังผล
การศึกษาท่ีน าเสนอต่อไปน้ี 
ผลการศึกษา 

ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูล 
เพศ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูใ้หข้อ้มูล ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.50 
อาย ุผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.23 รองลงมา 

มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.75 มีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 14.73 มีอายุระหว่าง 61 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.50 และมีอายุระหว่าง ต ่ากว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.36 
ตามล าดบั 

วฒิุทางการศึกษา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนมากมีวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 62.95 รองลงมามีวฒิุทางการศึกษา ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.36 และมีวฒิุทางการศึกษา ต ่ากวา่
ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามล าดบั 
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อาชีพ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูล มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 25.89 รองลงมา มี
อาชีพ ขา้ราชการ / ขา้ราชการบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 21.88 มีอาชีพ พนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีอาชีพ พนกังาน
ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10.71 มีอาชีพ แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 10.27 และมีอาชีพ อ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 9.82 ตามล าดบั 

รายไดต้่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนมากมีรายไดต้่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 21.88 รองลงมา มีรายไดต้่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.98 มีรายไดต้่อเดือน 15,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 19.20 มีรายไดต้่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.52 มีรายไดต้่อเดือน 20,001 – 25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 13.39 และมีรายไดต้่อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.04 

ตอนที ่2 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
ผลการวิจยั สรุปไดว้า่ ขอ้ความ “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” เป็น ขอ้ความท่ีสะกิดใจผูซ้ื้อ วา่เป็นสินคา้ประจ า

ถ่ิน ท่ีช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนไดดี้ท่ีสุด  
ขอ้ความ “มาน่านทั้งทีตอ้งไดล้องชิมมะไฟจีน” เป็น ขอ้ความท่ีสะกิดใจผูซ้ื้อ วา่เป็นสินคา้แปลกใหม่ น่าสนใจ 

ท่ีช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนไดดี้ท่ีสุด  
และขอ้ความ “มะไฟจีน สมุนไพรต ารับยาจีนโบราณ” เป็น ขอ้ความท่ีสะกิดใจผูซ้ื้อ วา่ เป็นสินคา้เพ่ือสุขภาพ 

ท่ีช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนไดดี้ท่ีสุด  
ผลการวิจยั สรุปไดว้า่ การไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟ

จีนแน่นอน  
ผลการวิจยั สรุปไดว้่า วตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน 

เพ่ือเป็นของฝาก/ของท่ีระลึก ส าหรับญาติมิตรท่ีอยูต่่างจงัหวดั และมีบางส่วนนิยมซ้ือเพ่ือรับประทานเองเป็นประจ า  
และพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนใหญ่ เคยซ้ือผลิตภณัฑ์มะไฟจีนมาแลว้ 1 – 5 คร้ัง ใกลเ้คียงกบั ผูท่ี้ยงัไม่เคยซ้ือ

ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเลย 
ตอนที ่3 การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 

ผลการวิจยั สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นสินคา้ พบวา่ สินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินน่าน และเป็นของฝาก/ของท่ีระลึก 
มีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก มีผล ในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า การมีจ าหน่ายทั่วไปในแหล่งท่องเท่ียว มีผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน มากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ มีผลิตภณัฑต์วัอยา่งให้ทดลองชิม และมีการจดัวางสินคา้น่าสนใจ พบ
เห็นไดง่้าย มีผล ในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ตามล าดบั 

ดงันั้นการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ผลการวิจยั สรุปไดว้า่ สินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินน่าน และ
เป็นของฝาก/ของท่ีระลึก เป็นปัจจยัดา้นสินคา้ท่ีดี ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก เป็น
ปัจจยัดา้นราคาท่ีเหมาะสม การมีผลิตภณัฑม์ะไฟจีนจ าหน่ายทัว่ไปในแหล่งท่องเท่ียว เป็นปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีดี การ
มีผลิตภณัฑ์ตวัอย่างให้ทดลองชิม และมีการจดัวางสินคา้น่าสนใจ พบเห็นไดง่้าย เป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี
น่าสนใจ 
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ตอนที ่4 ความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
ผลการวิจยั สรุปได้ว่า รูปแบบแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ควรเป็น ขอ้มูลท่ีน าเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เท่ากนักบัการจดัล าดบัเน้ือหาเป็น
ขั้นตอน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  

รูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน  (http://www.nan-wampee.com/) ในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ควรเป็น การจัดรูปแบบในเวบ็ไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเขา้ถึงขอ้มูล และขอ้มูลท่ี
น าเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ ตามล าดบั 

ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นวา่ ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ เห็นว่า
ขอ้มูลท่ีน าเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ  และการจดัล าดบัเน้ือหาเป็นขั้นตอน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย เป็น
รูปแบบแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนท่ีดี ทั้งการจดัรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่าน และเขา้ถึงขอ้มูล และ
ข้อมูลท่ีน าเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน 
(http://www.nan-wampee.com/) ท่ีเหมาะสม 

ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน 
ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัรูปแบบแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่แผน่พบัควรมีสีสัน

สวยงาม น่าสนใจ มีรูปภาพจ านวนมาก และเป็นภาพขนาดใหญ่ บรรจุเน้ือหารายละเอียดให้กระชับ ควรมีขอ้มูลอย่าง
ครบถว้น และเป็นเร่ืองราวอนัมีประโยชน์ของมะไฟจีน  

ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียว
เลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่ แผ่นพบัท่ีใชมี้รูปแบบเหมาะสมดีแลว้ แต่ก็มีขอ้เสนอแนะรองลงมา วา่ แผ่นพบัก็ไม่ควรมี
เน้ือหารายละเอียดมากเกินไป ซ่ึงท าให้นักท่องเท่ียวไม่ค่อยสนใจ ควรเพ่ิมสีสันให้สวยงาม เพ่ิมรูปผลิตภณัฑม์ะไฟจีนให้
มาก และปรับขนาดรูปภาพใหใ้หญ่ข้ึน และเพ่ิมขอ้มูลใหค้รบถว้น  

ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัรูปแบบเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์มะไฟวา่มีความน่าสนใจอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้ง
ปรับปรุง แต่ก็มีขอ้เสนอแนะรองลงมา วา่รูปแบบเวบ็ไซตย์งัไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าท่ีควร ควรปรับปรุงสีสัน 
และขอ้มูลใหค้รบถว้น รูปภาพผลิตภณัฑไ์ม่ค่อยชดัเจน มีนอ้ย ไม่ค่อยสวย และ เน้ือหานอ้ย ควรเพ่ิมขอ้มูลใหม่ ๆ 

ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัรูปแบบเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์มะไฟ เพ่ือดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่ รูปแบบดีอยูแ่ลว้ไม่มีปรับปรุง สวยงาม น่าสนใจ แต่ก็มีขอ้เสนอแนะรองลงมา วา่ ควรเพ่ิมรูปภาพให้
มากหน่อย ควรมีการปรับปรุงสีสนัในเวบ็ไซตใ์หส้วยข้ึน และควรเพ่ิมเติมเน้ือหา ขอ้มูลใหม้ากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่ เพ่ิมป้ายโฆษณา นิทรรศการ หรือท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน และ+มีขอ้เสนอแนะรองลงมา วา่ ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน
ทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ทางยูทูบ  ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีนผ่านส่ือทางส่ิงพิมพ์,หนังส่ือพิมพ์,นิตยสาร แผ่นพบั 
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีนทางรายการโทรทัศน์  การให้สัมภาษณ์ผูผ้ลิตมะไฟจีน โฆษณา และประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนทางวทิยกุระจายเสียง วทิยทุอ้งถ่ิน 

 

วจิารณ์ผลการวจัิย 
 จากการศึกษา การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์มะไฟจีน มีประเด็นส าคญัท่ีน ามา
อภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพ่ือพฒันารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ช่วยส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์
มะไฟจีน ไดด้งัน้ี 
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วตัถุประสงค์การวจิยัข้อที ่1 เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ทีส่่งเสริมตลาดของผลติภณัฑ์มะไฟจนี 
ผลการวจิยั แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ท่ีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีนนั้น ไม่วา่

จะเป็นรูปแบบแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน หรือรูปแบบ
เวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน จะเห็นไดว้า่ ขอ้มูลท่ีน าเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ  และการ
จัดล าดับเน้ือหาเป็นขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย เป็นรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนท่ีดี ทั้ งการ
จดัรูปแบบในเวบ็ไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเขา้ถึงขอ้มูล และขอ้มูลท่ีน าเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เป็น
รูปแบบเวบ็ไซต์ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีนเหมาะสม ซ่ึงในการประชาสัมพนัธ์ในเขา้ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาท่ีจูงใจ สะกิดใจ การส่ือสารการตลาด มองเห็นถึง ว่า ขอ้ความท่ีจูงใจผูบ้ริโภค ว่าผลิตภณัฑ์มะไฟจีน 
เป็นสินคา้ประจ าถ่ิน “มะไฟจีนของดีเมืองน่าน” หรือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน เป็นสินคา้แปลกใหม่ น่าสนใจ “มาน่านทั้งทีตอ้ง
ไดล้องชิมมะไฟจีน” และผลิตภณัฑม์ะไฟจีนเป็นสินคา้เพื่อสุขภาพ “มะไฟจีน สมุนไพรต ารับยาจีนโบราณ” เป็น ขอ้ความท่ี
กระตุน้ความสนใจ ส่งผลใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนมากข้ึน  

การไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีนแน่นอน  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ประสงคจ์ะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เพ่ือเป็นของฝาก/ของท่ีระลึก ส าหรับญาติมิตรท่ีอยูต่่างจงัหวดั 
และซ้ือเพ่ือรับประทานเอง ดงันั้นการพฒันารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด จ าเป็นตอ้งให้รายละเอียดขอ้มูลท่ีน่าสนใจ
และชดัเจน เช่ือถือได ้

ทั้งน้ี การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน มีปัจจยัดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัจจยัดา้นสินคา้ วา่เป็นสินคา้มี
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินน่าน และเป็นของฝาก/ของท่ีระลึก ปัจจยัดา้นราคา สินคา้มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสินคา้มีหลาย
ระดบัราคาให้เลือก ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย หากมีจ าหน่ายทัว่ไปในแหล่งท่องเท่ียว หาซ้ือไดง่้าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีผลิตภัณฑ์ตวัอย่างให้ทดลองชิม และมีการจัดวางสินคา้น่าสนใจ พบเห็นได้ง่าย ลว้นแล้วแต่มีผล ในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ทั้งส้ิน 
วตัถุประสงค์การวจิยัข้อที ่2  เพ่ือพฒันาการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมตลาดของผลติภณัฑ์มะไฟจนี 

ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ทั้งการพฒันา รูปแบบ
แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน ให้มีขอ้มูลท่ีน าเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ เท่ากนักบัการ
จดัล าดบัเน้ือหาเป็นขั้นตอน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย และ รูปแบบเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน ควรจดัรูปแบบใน
เวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่าน และเขา้ถึงขอ้มูล และขอ้มูลท่ีน าเสนอครบถว้น สมบูรณ์ มีประโยชน์ น่าสนใจ  

รูปแบบแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีน วา่แผน่พบัควรมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ เพ่ิมรูปผลิตภณัฑ์
มะไฟจีนใหม้าก และเป็นภาพขนาดใหญ่ บรรจุเน้ือหารายละเอียดให้กระชบั ไม่ควรมีเน้ือหารายละเอียดมากเกินไป ซ่ึงท า
ใหน้กัท่องเท่ียวไม่ค่อยสนใจ ควรมีขอ้มูลอยา่งครบถว้น และเป็นเร่ืองราวอนัมีประโยชน์ของมะไฟจีน  

รูปแบบเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์มะไฟจีนวา่ ควรปรับปรุงสีสัน และขอ้มูลให้ครบถว้น เพ่ิมรูปภาพผลิตภณัฑ์
ใหส้วยงาม ชดัเจน และควรเพ่ิมเติมเน้ือหาใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ  
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ผลติภณัฑ์มะไฟจนี 

ผลการวิจยั พบวา่ ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีน เช่น เพ่ิมป้ายโฆษณา 
นิทรรศการ หรือท าส่ือประชาสัมพันธ์ตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวดัน่าน ให้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน                    
ทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ทางยูทูบ  ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีนผ่านส่ือทางส่ิงพิมพ์,หนังส่ือพิมพ์,นิตยสาร แผ่นพบั 
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์มะไฟจีนทางรายการโทรทัศน์  การให้สัมภาษณ์ผูผ้ลิตมะไฟจีน โฆษณา และประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนทางวทิยกุระจายเสียง วทิยทุอ้งถ่ิน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะ 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึง รูปแบบพ้ืนฐานในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะไฟจีน จึงมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.  ชุมชนผูผ้ลิตผลิตภณัฑม์ะไฟจีน พึงตระหนกัวา่ ส่ือประชาสมัพนัธ์ และการส่ือสารทางการตลาด มีผล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ะไฟจีน อนัมีผลต่อรายไดร้ะยะยาวของชุมชนเอง 

2. ชุมชนผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์มะไฟจีน พึงหาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑม์ะไฟจีนให้มาก
ข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ท่ีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑ์

มะไฟจีนเท่านั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจมีการศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ท่ีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชน
อ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ก่ชุมชน 

2. การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันาการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑม์ะไฟจีน
เท่านั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจมีการพฒันารูปแบบการส่ือสารทางการตลาด ท่ีส่งเสริมตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชนอ่ืน ๆ 

 

กติติกรรมประกาศ 
คณะผู ้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยท่ีได้กรุณาสนับสนุนให้

โครงการวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะตรวจทาน แกไ้ข ปรับปรุง เพ่ือให้
รายงานวิจยัมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึนและขอขอบคุณ สมาชิกกลุ่มมะไฟจีนท่าน้าว กลุ่มมะไฟจีนบา้นกอก และ
ร้านคา้ผูจ้  าหน่ายมะไฟจีน ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดช่้วยประสานงาน อ านวยความสะดวกให้แก่คณะผูว้ิจยั ตลอดจนผูท่ี้มีส่วน
ช่วยในการใหข้อ้มูลและตอบแบบสอบถาม 
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แกว้สรร อติโพธ์ิ. 2540. การมส่ีวนร่วมของประชาชนกญุแจดอกส าคญัในการพฒันาระบบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร 

: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
โกวทิย ์พวงงาม. 2553. การจดัการตนเองของชุมชนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ.์ 
ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา. 2537. วฒันธรรมไทยกับขบวนการเปลีย่นแปลงทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
ทวีศกัด์ิ  นพเกสร. 2542. วิกฤตสังคมไทย 2540 กับบทบาทวิทยากรกระบวนการ เล่มที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

กองทุนเพื่อสงัคมธนาคารออมสิน. 
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ธีระพงษ์  แกว้หาวงษ.์ 2543. กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ประชาคม ประชาสังคม. ขอนแก่น : ศูนยฝึ์กอบรม
และพฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 

นิรันดร์ จงวฒิุเวศย.์ 2550. แนวคดิแนวทางการพฒันาชุมชน.กรุงเทพมหานคร : ร าไทยเพรส. 
บุญชม ศรีสะอาด. 2545. การวจิยัเบ้ืองต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น. 
ประดิษฐ์พงศ์ อภิรัชติกุล. 2549. กระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ประภาพร ศรีตระกลู. 2546. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์

พฒันาวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา. 
ประเวศ วะสี. 2541. ประชาคมต าบล ยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกจิพอเพยีง ศีลธรรมและสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : พิมพค์ร้ัง

ท่ี 3.เอดิสนัเพรสโปรดกัส์. 
         . 2541. ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพม์ูลนิธิ

โกมลคีมทอง. 
ปาริชาติ วลัยเสถียร. 2543. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา.กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั. 
พรพนิดา มุจลินทโมลี. 2548. กระบวนการจัดการปัญหากับความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้านดง ต าบลนายาง อ าเภอสบ

ปราบ จงัหวดัล าปาง. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
เพ่ิมวิทยา กนัทะทรง. 2548. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กรณีศึกษาอ าเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม. 2541. ประชาคมต าบล : หมายเหตุจากนักคิด สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โอ

เดียนสโตร์. 
ไพรชล ตนัอุด. 2552. การมส่ีวนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพฒันาชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่.วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ไพรัตน์ เตชะรินทร์. 2527. การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันา. กรุงเทพมหานคร : ศกัด์ิโสภาการพิมพ.์ 
ภณัฑิกา สหายมิตร. 2551. ทุนทางสังคมทีเ่สริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านกิว่ลม ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวัด

เชียงใหม่. การคน้ควา้อิสระศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ 
ม่ิงขวญั แดงสุวรรณ. 2545. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโปง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.

วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ยกุติ มุกดาวิจิตร. 2538. การก่อตัวกระแส “วัฒนธรรมชุมชน” ในสังคมไทย พ.ศ.2520 – 2537. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
วารุณี บัวแกว้. 2551. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบมาตรฐานงานชุมชน กรณีศึกษาบ้านสวนกล้วย 

ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศิริขวัญ อุทา. 2546. กระบวนการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดล าพูน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
สญัญา สญัญาววิฒัน์. 2541. การพฒันาชุมชนแบบจดัการ.กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. มปป. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 – 2559). [ออนไลน์]แหล่งท่ีมา http://www.nesdb.go.th (25 ตุลาคม 2556). 
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           . 2544. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง.
กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี. 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ(กปร.).  มปป. เกษตรทฤษฎีใหม่.
[ออนไลน์]แหล่งท่ีมา http://rdpb.go.th (25 ตุลาคม 2556). 

สุมาลี สันติพลวุฒิและคณะ. 2550. ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของชุมชนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน. 
วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุเมธ ตนัติเวชกลุ. 2544. เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์ติชน. 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาปัง. มปป. ข้อมูลทัว่ไป.[ออนไลน์]แหล่งท่ีมา http://www.thaitambon.com (25ตุลาคม 2556). 
อภิชัย พันธเสน. 2544. พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ.

กรุงเทพมหานคร : อมัรินทร์พรินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง. 
อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ. 2541. การระดมทุนเพ่ือสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา. 
อาภาพร ปานนุ่น. 2551. การด าเนินชีวิตในระดบัชุมชนตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงที่มผีลต่อคุณภาพด้านปัจจยักายภาพ 

สังคมและเศรษฐกจิ. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
อ าภา จันทรากาศ . 2543 . ทุ นทางสั งคมที่ ส่ งผล ต่อความ เข้มแข็ งของชุมชน . วิท ยานิพน ธ์มห าบัณ ฑิ ต  : 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
อุทยั ดุลยเกษมและเอนก นาคะบุตร. 2545. เสริมสร้างความเข้มแข็งในต าบลจากวิถีคิดสู่วิถีปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 

สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา. 
Life,J.W. 1999. Community Development, Creating Community Alternative – Vision, Analysis and Practice. 

Australia : Longman Publishers. 
Robert,L. 1986. American Public Policy : What Government Does and What Difference it Makes. New York : 

Harper & Ron Publishers. 
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โครงการวจัิยเพ่ือการพฒันานักวจัิย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
Reseach Project for The Development of RMUTR Researchers 

 
ส าเนียง องสุพนัธ์กลุ1 วรารัตน์ วฒันชโนบล1  และ สมกมล ภทัรกิจโสภณ1*  

Sumnieng Ongsupankul  1 Wararat Wattanachanobon1  and  Somkamon Pattarakitsophon1* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยั เร่ือง โครงการวิจยัเพื่อพฒันานักวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัวิจยั สังเคราะห์ผลการพฒันานกัวจิยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ การศึกษาคร้ัง
น้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ 
อาจารยแ์ละนักวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2559 ภายใตโ้ครงการวิจัยเพื่อการพฒันานักวิจัย 
(จ านวน76 โครงการ) ในประเภททุนนกัวจิยัเพ่ือชุมชน ประเภททุนนกัวจิยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา  

 ตามกรอบแนวความคิดในการพฒันานกัวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะตน้น ้ า เป็นการพฒันานกัวจิยัใหส้ามารถ
คน้หาปัญหาการวจิยัแลว้พฒันาไปสู่การสร้างโจทยว์จิยั พร้อมทั้งสามารถพฒันาโจทยว์จิยัสู่การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั 2) ระยะ
กลางน ้ า เป็นการดูแลติดตามนกัวจิยัระหวา่งด าเนินการวิจยัเพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวจิยั และหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั 3) ระยะปลายน ้ า คือ เป็นระยะท่ีสนับสนุนให้นักวิจยัท าการเผยแพร่ผลการวิจยัของตนเอง จากการจดัอบรมพฒันา
ศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์พบวา่ 

1. โครงการวิจยัภายใตโ้ครงการวิจยัเพื่อการพฒันานกัวิจยั (75 โครงการ) มีโครงการวิจยัท่ีไดด้ าเนินการแลว้เสร็จและ
ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.67 ในประเภททุน ดงัน้ี ประเภททุนนกัวจิยัเพื่อสังคม จ านวน 
36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.94 ประเภททุนนักวิจยั จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.71 และประเภททุนนักวิจยัสหกิจ
ศึกษา จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.35  ทั้งน้ีนกัวจิยัไดด้ าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจยัไปแลว้ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 4.41 และอยูร่ะหวา่งการเผยแพร่ผลงานวิจยั จ านวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.59  ซ่ึงสถาบนัวิจยัและพฒันา ในฐานะ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ไดด้ าเนินการเร่งรัดติดตามเพ่ือใหน้กัวจิยัสามารถด าเนินการวจิยัไดแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลา 

2. นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการวิจัยในแต่ละกระบวนการ ได้ฝึกฝนการพัฒนาโจทย์วิจัย 
วตัถุประสงคก์ารวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั การปรับปรุงขอ้เสนอโครงการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล การรายงานสรุปผลการวจิยั 
และไดฝึ้กฝนการน าเสนอผลงานวจิยั การตอบขอ้ซกัถาม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัวจิยั วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ในแต่
ละกระบวนการ  

 3. ปัญหาและอุปสรรค ไดแ้ก่ ดา้นปัญหาระยะ กิจกรรม และภาระงานประจ า เน่ืองจากอาจารยแ์ละนักวิจยัมีภาระ
งานประจ ามาก และมหาวิทยาลยัมีการจดักิจกรรมและโครงการในช่วงระยะเดียวกนั ซ่ึงอาจารยแ์ละนักวิจยัของมหาวิทยาลยั
จะตอ้งร่วมกิจกรรมดงักล่าว นักวิจยัจึงไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการไดค้รบทุกคร้ัง ท าให้การด าเนินงานตามแผนงานวิจยัเกิด
ความล่าชา้จากแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

 
ค าส าคญั : นกัวจิยั, การพฒันานกัวจิยั 
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ABSTRACT 
 

 This research titled “Research Project for the Development of RMUTR Researchers” has an objective to study 
researcher’s basic information and synthesize the outcomes of researcher’s development. This study. This research is 
qualitative with the main information contributors being lecturers and researchers  who received reseacrh grant for the the 
fiscal year B.E. 2559 under the research project for the development of researchers (a total of 76 projects) within the 
section of researchers for community, new generation’s researchers, interdisciplinary researchers. 
 This research uses purposive sampling as a mode of selection. Moreover, it adopts a framework for developing 
researchers which canbe categorized into the three phrases as follows; 1) mainstream phrase equips researchers to be able 
to identify the research problems and develop them to research questions and, later, to research proposals, 2) midstream 
phrase aims at following up researchers during their process of conducting a research so as to be aware of the problems 
and obtacles and seek common solutions, 3) downstream phrase encourage researchers to publish their research outcomes 
by organising three separate workshops. The outcomes of the research are as follows; 
 1 .  research projects under “Research Project for the Development of RMUTR Researchers” which were 
completed  and in which final reports were submitted account for 90.67% in researchers for community section, 52.94% 
in new generation’s researchers section, 14.71% in interdisciplinary researchers section. In addition, three projects have 
already been published which account for 4.41% of the overall research projects, while 95.59% are in the process of 
being published. In this regards, the research institute as an organisation in charge, has supervised researchers’ progress 
so that they can publish the research outcomes within the guven timeframe. 
 2 .  Researchers gained knowledge and understanding as to the how the research is conducted in each stage. 
Moreover, they have been trained to develop reseatch questions, research objectives, research frameworks, revision of 
research proposals. Moreover, they have practiced presenting their reseach outcomes and answering questions, 
exchanging ideas with fellow researchers, and experts at each stage. 
  3. Problems and obstacles arising from the research project include limited time. Since lecturers and researchers 
have  considerable workload and the university, at the same period the research projects were conducted, organised many 
activities in which participation of students and staffs is required, they were not able to attend all the sessions of the 
project delaying this reseach project of what has been planned. 
 
Keywords : researcher, researcher’s development 
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บทน า 
 การวิจัยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการวิจัย เพราะการวิจยัจะน าไปสู่การพฒันา
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาดา้นวิชาการ การ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม สอดคล้องตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัในการพฒันามหาวิทยาลยัให้มีการสร้างงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ ด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคมศาสตร์ และพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถ     ในดา้นการท าวิจยัท่ีมีคุณภาพ และตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชน และสังคมให้การสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลยั ในการพฒันาศกัยภาพและเสรอมสร้างความรู้
เก่ียวกบัการวิจยัชุมชน กระบวนการวิจยั และการเขา้ถึงขอ้มูลในชุมชน เพ่ือให้ความช่วยเหลือและแกปั้ญหาของชุมชนและการ
สนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลยัมาร่วมวิจัยและพฒันากับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม เพ่ือให้ผูป้ระกอบการ 
พฒันาความสามารถในการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือกระบวนการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศยัการสร้างความรู้และนวตักรรมใหม่ จากกระบวนการวจิยัเป็นส าคญั 

มหาวิทยาลยัได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยแ์ละนักวิจยั ท าการวิจยั โดยมีการจดัสรรทุนอุดหนุนงานวิจยัของ
มหาวิทยาลัยทุกปี และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยเสนอขอทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น                           
ทุนส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ  ทุนส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.) โดยในแต่ละปีจะมีอาจารยแ์ละนกัวจิยั ส่งขอ้เสนอโครงการวิจยัเพ่ือรับการพิจารณาสนบัสนุนวจิยั เป็นจ านนมาก แต่
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า มีข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีไม่ผ่านการพิจารณาเป็นจ านวนหน่ึง อาจด้วยขอ้จ ากัดหลาย
ประการ เช่น ความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการวิจัย ระยะเวลาท่ีจ ากัดของอาจารย์และนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจยั เป็นตน้ การไดม้าซ่ึงโจทยว์ิจยั การก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัไม่ชดัเจน วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปล
ผลยงัไม่ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวจิยั 

ดงันั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเร่ิมตน้การท าวิจยั ใหก้บันกัวจิยัของมหาวทิยาลยัในทุกๆ ดา้นจึงไดจ้ดัให้มี
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย ซ่ึงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในหัวขอ้ของการวิจยั จากเหตุผลดงักล่าว จึงเห็นควรให้มีการบริหาร
จดัการและสนบัสนุนการด าเนินงานวิจยัและการพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัให้มีความรู้และทกัษะทางดา้นการวิจยั นบัตั้งแต่การ
พฒันาโจทยว์ิจยัการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยัเพ่ือให้
ไดผ้ลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ และสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและประเทศชาติต่อไป 

1. วตัถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  1.2 เพื่อสงัเคราะห์ผลการพฒันานกัวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
โครงการวิจยัเพื่อการพฒันานักวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัวจิยั และสงัเคราะห์ผลการพฒันานกัวจิยัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
 1.1 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ อาจารยแ์ละนักวิจยัที่ไดร้ับการสนับสนุนทุนวิจยังบประมาณเงินรายได ้2559 
จ านวน 76 คน ในประเภททุนนักวิจยัเพื่อชุมชน ประเภททุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา เป็น
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  

1.2 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  
  - การรวบรวมขอ้มูลเอกสาร (documentary search) จากขอ้เสนอโครงการวิจยัของนกัวิจยั ประเภททุน

นักวิจยัเพ่ือชุมชน ประเภททุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา งบประมาณเงินรายได ้2559 
  - น าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาแบ่งหมวดหมู่ และแยกประเภทของขอ้มูล 
 1.3 เคร่ืองมือในการวจิยั แบบบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัวจิยั 
 1.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไว ้

เพ่ือสะดวกในการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นต่างๆ และท าการวเิคราะห์ตามประเด็นท่ีตั้งไว ้โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis)  
2. เพ่ือสังเคราะห์ผลการพฒันานักวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

2.1 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ อาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยังบประมาณเงินรายได ้2559 จ านวน 76 
คน ในประเภททุนนักวิจยัเพ่ือชุมชน ประเภททุนนักวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษาเป็นวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง  

 2.2 ท าการสังเคราะห์ผลจากการจดัโครงการวิจัยเพื่อพฒันานักวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559  ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะตน้น ้ า เป็นการพฒันานกัวิจยัใหส้ามารถคน้หาปัญหาการวิจยัแลว้พฒันาไปสู่การ
สร้างโจทยว์ิจยั พร้อมทั้งสามารถพฒันาโจทยว์ิจยัสู่การพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยั ใชว้ิธีการอบรมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop)  
2) ระยะท่ี 2 ระยะกลางน ้ า เป็นการดูแลติดตามนักวิจยัระหวา่งด าเนินการวิจยัเพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจยั 
และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยให้นกัวิจยัรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานวิจยั พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงานวิจยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูล  3) ระยะท่ี 3 ระยะ
ปลายน ้ า เป็นระยะท่ีสนบัสนุนให้นกัวิจยัท าการเผยแพร่ผลการวจิยัของตนเอง โดยให้นักวิจยัฝึกปฏิบติัการสรุปผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลและการเขียนรายงานสรุปผล  พร้อมทั้งการรายงานความกา้วหนา้และน าเสนอผลการด าเนินงานวจิยั และส่งเสริมสนบัสนุน
ให้นักวิจยัท่ีด าเนินการวิจยัเสร็จส้ินท าการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการต่างๆ  ผลจากการศึกษานักวิจยัสามารถพฒันาโจทย์
วิจยั เทคนิคการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั การพฒันาวตัถุประสงค์การวิจยั การพฒันากรอบแนวคิดการวิจยั วิเคราะห์
ขอ้มูล การสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานสรุปผลการวจิยั พร้อมน าเสนอความกา้วหนา้การด าเนินงานวจิยั  
  2.3 เคร่ืองมือในการวิจัย โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร (documentary search) ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า                      
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation)  
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 2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึก
ไว ้เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นต่างๆ และท าการวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีตั้งไว ้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง “โครงการวิจัยเพื่อการพฒันานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผูว้ิจัย
ท าการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ควบคู่กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั สามารถสรุปและเสนอผล
การศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี  
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  1.1 ข้อมูลทัว่ไปของนักวจิัย 

ผลจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนักวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโครงการวิจัย และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พบว่า 
หน่วยงานตน้สังกัดของนักวิจัยผูรั้บทุน ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วทิยาลยัเพาะช่าง  

ประเภททุนวิจัย ท่ีด าเนินการเปิดรับขอ้เสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ภายใตโ้ครงการวิจยัเพื่อการพฒันานักวิจยั (จ านวน76 โครงการ) มีขอ้เสนอโครงการในประเภททุนต่างๆ ประกอบดว้ย ประเภท
ทุนนกัวจิยัเพ่ือชุมชน ประเภททุนนกัวจิยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา  

1.2 ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจยั 
 - รายช่ือโครงการวิจยั  ในแต่ละประเภททุนวิจยัสามารถแสดงรายช่ือโครงการวิจยั จ าแนกตามหน่วยงานตน้สังกดัของ

นกัวจิยัผูไ้ดรั้บทุนอุดหนุน ดงัน้ี  
 ประเภททุนนกัวจิยัเพื่อชุมชน ประกอบดว้ยโครงการวจิยั จ านวน 40 โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ ดงัน้ี 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 
- คณะบริหารธุรกิจ 9 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4 
- คณะศิลปศาสตร์ 6 
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 4 
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 6 
- วทิยาลยัเพาะช่าง 5 
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ประเภททุนนกัวจิยัรุ่นใหม่ ประกอบดว้ยโครงการวจิยั จ านวน 12 โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ ดงัน้ี 
หน่วยงาน จ านวนโครงการ 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 
- คณะบริหารธุรกิจ 2 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1 
- คณะศิลปศาสตร์ 1 
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 2 
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 1 
- วทิยาลยัเพาะช่าง 3 

ประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา ประกอบดว้ยโครงการวิจยั จ านวน 24 โครงการ จากหน่วยงานและคณะต่างๆ 
ดงัน้ี 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 
- คณะบริหารธุรกิจ 5 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์ 8 
- คณะศิลปศาสตร์ 3 
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 2 
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 4 

  
2. การจ าแนกกลุ่มเร่ืองของโครงการวิจยัตามความสอดสอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เป็นการ

ด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการประกาศเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวจิยังบประมาณเงินรายได ้ซ่ึงมีการแบ่งกลุ่มเร่ืองการวจิยัออกเป็น 4 กลุ่มเร่ือง ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเร่ืองเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ ์
และนวตักรรม  2) กลุ่มเร่ืองการสร้างองค์ความรู้ 3) กลุ่มเร่ืองการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน และ4) กลุ่มเร่ืองงานสร้างสรรค์ สามารถ
น ามาจ าแนกโครงการภายใตโ้ครงการวจิยัเพื่อการพฒันานกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

3. ดา้นงบประมาณ มีการจดัสรรทุนอุดหนุนงานวจิยั จากงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2559 ภายใต้
โครงการวิจยัเพื่อการพฒันานกัวิจยั จ านวน76 โครงการ ให้กบัคณะและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการบริหารจดัการการพฒันา
นักวิจัย ในประเภททุนนักวิจยัเพ่ือชุมชน ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และประเภททุนนักวิจัยสหกิจศึกษา และให้การ
สนบัสนุนโครงกาวจิยัละ 25,000 บาท เป็นเงินงบประมาณทั้งส้ิน 1,900,000 บาท  
  ผลจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนักวิจยั สรุปไดว้่า นักวิจยัท่ีไดรั้บการสนับสนุนทุนวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2559 ภายใตโ้ครงการวิจยัเพื่อการพฒันานกัวิจยั (จ านวน 
76 โครงการ) มีกระบวนการในการจดัสรรทุนอุดหนุนวิจยั ผ่านคณะอนุกรรมกรรมการวิจยัเป็นผูพิ้จารณาขอ้เสนอโครงการ ซ่ึงมี
หน่วยงานตน้สังกดั  ของนักวิจยัผูรั้บทุน ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วทิยาลยัเพาะช่าง ในประเภททุนนักวิจยัเพ่ือชุมชน จ านวน 40 โครงการ ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ จ านวน 12 โครงการ ประเภท
ทุนนักวิจัยสหกิจศึกษา จ านวน 24 โครงการ ทั้ งน้ีให้การสนับสนุนโครงการวิจัยละ 25,000 บาท เป็นเงินงบประมาณทั้ งส้ิน 
1,900,000 บาท 
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2. เพ่ือสังเคราะห์ผลการพฒันานักวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2.1 กระบวนการในการพฒันานักวจิยั 
กระบวนการในการพฒันานกัวิจยั เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั และสามารถด าเนินการวิจยัได้

ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไดด้ าเนินการโดยจดัการอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั จ านวน 3 คร้ัง และมีเง่ือนไขให้หัวหน้า
โครงการวจิยัหรือผูร่้วมโครงการวจิยัตอ้งเขา้ร่วมการอบรมทุกคร้ัง บนพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดการวจิยั ใน 3 ระยะ ดงัน้ี 

  2.1.1 ระยะตน้น ้ า เป็นการพฒันานกัวิจยัให้สามารถคน้หาปัญหาการวจิยัแลว้พฒันาไปสู่การสร้างโจทย์
วิจัย พร้อมทั้ งสามารถพัฒนาโจทยว์ิจัยสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีสมบูรณ์ 
ด าเนินการดงัน้ี 

  การอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั คร้ังท่ี 1 ด าเนินการอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ประเภททุนนกัวิจยั
เพ่ือชุมชน ประเภททุนนักวิจยัรุ่นใหม่  และประเภททุนนักวิจยัสหกิจ โดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเลือกหัวขอ้วิจยั โจทยว์ิจยั และเทคนิคการพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยั และพฒันาขอ้เสนอเชิงหลกัการ (Concept 
Paper)  

  ผลจากการเขา้ร่วมโครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั นกัวิจยัไดป้รับแกไ้ขช่ือเร่ืองโครงการวจิยั
ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ  
    2.1.2 ระยะกลางน ้ า เป็นการดูแลติดตามนักวิจยัระหวา่งด าเนินการวิจยัเพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการวิจยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยให้นกัวิจยัรายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานวจิยั พร้อมรายงานปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงานวจิยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

  การอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั คร้ังท่ี 2 ด าเนินการอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ประเภททุนนกัวิจยั
เพื่อชุมชน ประเภททุนนกัวิจยัเพื่อสังคม ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนกัวิจยัสหกิจศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อ ติดตามความกา้วหนา้ระหวา่งด าเนินการวจิยั เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวจิยั และหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั  
   ผลจากการเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คร้ัง 2 พบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่ท่ีเข้าร่วม
โครงการอบรมเพ่ือน าเสนอความกา้วหน้าการด าเนินการวิจยันั้น อยูใ่นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์
ขอ้มูล และส่วนนักวิจยัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้เน่ืองจากติดภาระงานสอนและอยูร่ะหวา่งการจดัท าเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิยั 
   2.1.3 ระยะปลายน ้ า คือ เป็นระยะท่ีสนับสนุนให้นักวิจัยท าการเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง โดยให้
นกัวิจยัฝึกปฏิบติัการสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานสรุปผล พร้อมทั้งการรายงานความกา้วหนา้และน าเสนอผล
การด าเนินงานวจิยั และส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัวจิยัท่ีด าเนินการวจิยัเสร็จส้ินท าการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการต่างๆ   

  การอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั คร้ังท่ี 3 ด าเนินการอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ประเภททุนนักวิจยั
เพื่อสังคม ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือติดตามความกา้วหนา้การ
ด าเนินงานวจิยัและรายงานสรุปผลการวจิยั รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวจิยั เพื่อใหน้กัวจิยัมีโอกาสไดรั้บฟัง
ขอ้เสนอแนะจากท่านวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ และมีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน และเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพนักวิจยั ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุน้ให้เกิดงานวิจยัท่ีดีสู่การการตีพิมพ ์เผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติมาก
ยิง่ข้ึน  

  ผลจากเขา้ร่วมโครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั พบวา่ นกัวิจยัท่ีเขา้ร่วมโครงการคร้ังท่ี 3 เพ่ือน าเสนอ
ความกา้วหน้า นกัวิจยัด าเนินโครงการวิจยัแลว้เสร็จและปิดโครงการ จ านวน 61 โครงการ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.34 จากจ านวน
โครงการวจิยัทั้งหมดภายใตโ้ครงการวจิยัเพ่ือการพฒันานกัวจิยั (75 โครงการ) ในแต่ละประเภททุนวจิยัดงัน้ี ประเภททุนนกัวจิยั
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เพื่อสังคม จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.49 จากโครงการวิจยัจ านวน 39 โครงการ ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ จ านวน 
10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.34 จากโครงการวิจยัจ านวน 12 โครงการ ประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา จ านวน 20 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 83.34 จากโครงการวจิยัจ านวน 24 โครงการ  

2.2 ผลทีเ่กดิจากกระบวนการพฒันานักวจิยั 
 จากการด าเนินการตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการพฒันานักวิจยั ใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะตน้น ้ า ระยะกลางน ้ า 
ระยะปลายน ้ า ดงักล่าว สามารถสงัเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการไดด้งัน้ี 
  2.2.1 นกัวิจยัด าเนินการวิจยัแลว้เสร็จและส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.67 
จากจ านวนโครงการวิจยัทั้ งหมดภายใตโ้ครงการวิจยัเพ่ือการพฒันานักวิจยั  (75 โครงการ) จ าแนกเป็นแต่ละประเภททุนดังน้ี 
ประเภททุนนักวิจัยเพื่อสังคม จ านวน 36 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 92.31 จากโครงการวิจัย จ านวน 39 โครงการ ประเภททุน
นักวิจยั จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.34 จากโครงการวิจยั จ านวน 12 โครงการ และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา 
จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 จากโครงการวจิยั จ านวน 24 โครงการ 

2.2.2 มีนักวิจัยท่ีด าเนินการขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย จ านวน 7 โครงการ ซ่ึงคิดเป็นร้อย 9.34 จากจ านวน
โครงการวิจยัทั้ งหมดภายใตโ้ครงการวิจยัเพ่ือการพฒันานักวิจยั (75 โครงการ) ซ่ึงสถาบนัวิจยัและพฒันา ในฐานะหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ไดด้ าเนินการเร่งรัดติดตามเพ่ือใหน้กัวจิยัสามารถด าเนินการวจิยัไดแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลา 

2.2.3 มีโครงการวจิยัท่ีไดด้ าเนินการเผยแพร่แลว้ จ านวน 3 โครงการ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัปิดโครงการวิจยัสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ยงัมีโครงการวจิยัท่ีอยูร่ะหวา่งการเผยแพร่ผลงานวจิยั จ านวน 68 โครงการ  

2.2.4 นักวิจัยได้ฝึกฝนการน าเสนอผลงานวิจยั การตอบขอ้ซักถาม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย 
วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ในแต่ละกระบวนการ 
 2.2.5 มีการบูรณาการงานวจิยัร่วมกนัระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา  
 2.2.6 นักวิจัยรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการวิจัย และมีศักยภาพในการเสนอของบประมาณ
แผน่ดิน หรืองบประมาณภายนอกอ่ืนๆ ได ้
 2.2.7 นักวิจยัเขา้ใจและทราบเทคนิคในการเรียนรู้ชุมชน เขา้ใจพ้ืนฐานและความเป็นมาตลอดจนวิธีการขั้นตอน
ในการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

2.3 ปัญหาและอุปสรรค 
การจดัโครงการวิจยัเพื่อการพฒันานักวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 

2559 มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
2.3.1 ระยะเวลา เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีเป็นผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยั มาจากหลากหลายหน่วยงานและ

ต่างพ้ืนท่ีท าใหน้กัวจิยัไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการไดค้รบทุกคร้ัง  
2.3.2 ดา้นกิจกรรม ดว้ยมหาวทิยาลยัมีหน่วยงานหลายภาคส่วนท่ีอาจารยแ์ละนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัจะตอ้งร่วม

กิจกรรมดงักล่าว และมีการจดักิจกรรมและโครงการในช่วงระยะเดียวกนั ท าใหน้กัวจิยัไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการไดค้รบทุกคร้ัง 
 2.3.3 ดา้นภาระงานประจ า ดว้ยอาจารยน์กัวิจยัมีภาระงานประจ ามาก จึงท าให้การด าเนินงานตามแผนงานวิจยัเกิด

ความล่าชา้จากแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้จึงท าให้การรายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานวิจยัมายงัผูรั้บผิดชอบแผนงานเกิดความ
ล่าชา้ตามไปดว้ย 

 2.3.4 ดา้นการน าผลงานวิจยัไปเผยแพร่และการใชป้ระโยชน์ ดว้ยสถาบนัวิจยัและพฒันามีการก าหนดระยะเวลา
ของการน าผลงานวิจยัไปตีพิมพเ์ผยแพร่ ภายในระยะเวลา 2 ปี และใชก้ารน าไปประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีระบุ
ในสัญญา ซ่ึงเม่ือใกลค้รบก าหนด นกัวิจยัมกัจะละเลยการน าผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ให้ทนั
ต่อระยะเวลาท่ีก าหนด 
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สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง “โครงการวิจัยเพื่อการพฒันานักวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”  โดยน า
ขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มาประมวลความรู้ผา่นการน าเสนอในบทน้ี โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
  1.1 ข้อมูลทัว่ไปของนักวจิยั 

ผลจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนักวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโครงการวิจัย และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พบว่า 
หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยผู ้รับทุน ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะบริหารธุรกิจ                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วทิยาลยัเพาะช่าง  

1.2 ข้อมูลข้อเสนอโครงการวจิยั 
 ผลจากการศึกษาประเภททุนวิจยั ท่ีไดด้ าเนินการเปิดรับขอ้เสนอโครงการวิจยัจากงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปี

งบประมาณ 2559 ภายใตโ้ครงการวิจยัเพื่อการพฒันานักวิจยั (จ านวน76 โครงการ) มีขอ้เสนอโครงการในประเภททุนต่างๆ ดงัน้ี 
ประเภททุนนกัวจิยัเพื่อชุมชน มีจ านวนขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุน จ านวน 40 โครงการ ประเภททุนนกัวิจยั
รุ่นใหม่ มีจ านวนขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีได้รับทุนอุดหนุน จ านวน 12 โครงการ และประเภททุนนักวิจยัสหกิจศึกษา             
มีจ านวนขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุน จ านวน 24 โครงการ ทั้งน้ีมีการจ าแนกกลุ่มเร่ืองของโครงการวิจยัตาม
ความสอดสอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั   และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ในการประกาศเปิดรับขอ้เสนอ
โครงการวจิยังบประมาณเงินรายได ้ซ่ึงมีการแบ่งกลุ่มเร่ืองการวจิยัออกเป็น 4 กลุ่มเร่ือง ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเร่ืองเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ ์
และนวตักรรม  2) กลุ่มเร่ืองการสร้างองคค์วามรู้  3) กลุ่มเร่ืองการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน และ4) กลุ่มเร่ืองงานสร้างสรรค ์ 

1.3 ด้านงบประมาณ 
ผลจากการศึกษาการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ภายใต้

โครงการวิจยัเพ่ือการพฒันานกัวิจยั (จ านวน76 โครงการ) พบวา่มีการจดัสรรทุนอุดหนุนให้กบัคณะและหน่วยงานต่างๆ   
เพ่ือการบริหารจดัการการพฒันานักวิจยัในประเภททุนนักวิจยัเพ่ือชุมชน ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ ประเภททุนนกัวิจยั 
สหกิจศึกษา และใหก้ารสนบัสนุนโครงกาวจิยัละ 25,000 บาท เป็นเงินงบประมาณทั้งส้ิน 1,900,000  
2. เพ่ือสังเคราะห์ผลการพฒันานักวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

2.1 กระบวนการในการพฒันานักวจิยั 
กระบวนการในการพฒันานกัวิจยั เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั และสามารถด าเนินการวิจยัได้

ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไดด้ าเนินการโดยจดัการอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั จ านวน 3 คร้ัง และมีเง่ือนไขให้หัวหน้า
โครงการวจิยัหรือผูร่้วมโครงการวจิยัตอ้งเขา้ร่วมการอบรมทุกคร้ัง บนพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดการวจิยั ใน 3 ระยะ ดงัน้ี 

  2.1.1 ระยะตน้น ้ า เป็นการพฒันานกัวิจยัใหส้ามารถคน้หาปัญหาการวจิยัแลว้พฒันาไปสู่การสร้างโจทยว์ิจยั 
พร้อมทั้งสามารถพฒันาโจทยว์ิจยัสู่การพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยั เพื่อให้ไดข้อ้เสนอโครงการวิจยั ท่ีสมบูรณ์ ด าเนินการ
ดงัน้ี 

การอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั คร้ังท่ี 1 แบ่งการด าเนินการเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 
  ช่วงท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกหัวขอ้วิจยั โจทยว์ิจยั เทคนิคการพฒันา

ขอ้เสนอโครงการวิจยั และพฒันาขอ้เสนอเชิงหลกัการ (Concept Paper)  โดยมีนกัวิจยัเขา้ร่วมการอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ใน
ประเภททุนนกัวิจยัรุ่นใหม่ จ านวน 11 คน และประเภททุนนกัวิจยัสหกิจศึกษา จ านวน 21 คน และมีการจดักิจกรรมในการอบรม 
ประกอบด้วยการช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการจดัการอบรมพฒันาศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบถึงเป้าหมายและ
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ขั้นตอนการพิจารณาและการจดัสรรทุนอุดหนุนวจิยัของทุนวิจยัประเภทต่างๆ ภายใตโ้ครงการวจิยัเพื่อการพฒันานกัวิจยั (จ านวน
76 โครงการ) การบรรยายการอภิปราย เพ่ือให้นกัวจิยัเกิดแนวความคิดของการพฒันางานวิจยัท่ีสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม เพ่ือให้นกัวิจยัเขา้ใจหลกัการของการพฒันาโจทยว์ิจยั การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์สามารถวดัได ้และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาวตัถุประสงค์การวิจัย โดยให้นักวิจัยทบทวน
วตัถุประสงคโ์ครงการวิจยัของตนเอง และน าเสนอเพ่ือให้ผูท้รงคุณวฒิุเสนอแนะและแลกเปล่ียนกบันกัวิจยัท่านอ่ืน ทั้งน้ีผลจาก
การเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขช่ือเร่ืองโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ ในประเภททุนนกัวจิยัรุ่นใหม่ จ านวน 1 โครงการ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา จ านวน  1 โครงการ 

  ช่วงท่ี 2 มีวตัถุประสงค ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกหัวขอ้วิจยั โจทยว์ิจยั และเทคนิค
การพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจัย และพฒันาขอ้เสนอเชิงหลกัการ (Concept Paper) โดยมีนักวิจัยเขา้ร่วมการอบรมพฒันา
ศกัยภาพนกัวิจยั ประเภททุนนกัวิจยัเพื่อสังคม จ านวน 37 คน และมีการจดักิจกรรมในการอบรม ประกอบดว้ยการบรรยาย 
เพ่ือให้นักวิจยัเขา้ใจและทราบเทคนิคในการเรียนรู้ชุมชน เขา้ใจพ้ืนฐานและความเป็นมาตลอดจนวิธีการขั้นตอนในการ
พฒันาชุมชน และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติั เพ่ือให้นักวิจยัฝึกการพฒันาโจทยว์ิจยั ปรับปรุงขอ้เสนอโครงการวิจยั วตัถุประสงค์
การวิจยัและกรอบแนวคิดการวจิยั ทบทวนวตัถุประสงคโ์ครงการวิจยัของตนเอง และน าเสนอเพื่อใหผู้ท้รงคุณวฒิุเสนอแนะและ
แลกเปล่ียนกบันกัวิจยัท่านอ่ืน ทั้งน้ีผลจากการเขา้ร่วมโครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั นกัวิจยัไดป้รับแกไ้ขช่ือ
เร่ืองโครงการวจิยัตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 โครงการ  
    2.1.2 ระยะกลางน ้ า เป็นการดูแลติดตามนกัวจิยัระหวา่งด าเนินการวจิยัเพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการวิจยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยให้นกัวิจยัรายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานวิจยั พร้อมรายงาน
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงานวจิยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

  การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คร้ังท่ี 2 มีวตัถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าระหว่างด าเนินการวิจัย                   
เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจยั และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  โดยมีนักวิจยัเขา้ร่วมการอบรมพฒันา
ศักยภาพนักวิจัย ในประเภททุนนักวิจัยเพื่อสังคม จ านวน 26 คน ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน 5 คน และประเภททุน
นกัวิจยัสหกิจศึกษา จ านวน 12  คน และมีการจดักิจกรรมในการอบรมโดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติั เพ่ือใหน้กัวจิยัเขา้ใจในหลกัการ
และกะบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูล ทั้งน้ีผลจากการเขา้ร่วมการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพนักวิจยั คร้ัง 2 พบว่า นักวิจยัส่วน
ใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการอบรมเพ่ือน าเสนอความกา้วหน้าการด าเนินการวิจยันั้ นอยู่ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
วเิคราะห์ขอ้มูล และส่วนนกัวจิยัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้เน่ืองจากติดภาระงานสอนและอยูร่ะหวา่งการจดัท าเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิยั 
   2.1.3 ระยะปลายน ้ า คือ เป็นระยะท่ีสนบัสนุนให้นกัวิจยัท าการเผยแพร่ผลการวจิยัของตนเอง โดยให้นกัวจิยัฝึก
ปฏิบติัการสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานสรุปผล พร้อมทั้งการรายงานความกา้วหนา้และน าเสนอผลการด าเนิน
งานวจิยั และส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัวจิยัท่ีด าเนินการวจิยัเสร็จส้ินท าการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการต่างๆ   

  การอบรมพฒันาศกัยภาพนักวิจยั คร้ังท่ี 3 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงานวิจยัและ
รายงานสรุปผลการวิจยั รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจยั เพื่อให้นกัวจิยัมีโอกาสไดรั้บฟังขอ้เสนอแนะจาก
ท่านวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ และมีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน และเพ่ือพฒันาศักยภาพนักวิจัย 
ส่งเสริม สนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้กิดงานวจิยัท่ีดีสู่การการตีพิมพ ์เผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติมากยิง่ข้ึน โดยมีนกัวิจยั
เขา้ร่วมการอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั ในประเภททุนนกัวจิยัเพื่อสงัคม จ านวน 12 คน ประเภททุนนกัวจิยัรุ่นใหม่ จ านวน 5 
คน และประเภททุนนักวิจัยสหกิจศึกษา จ านวน 9 คน และมีการจดักิจกรรมในการอบรมโดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพื่อ
น าเสนอผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูท้รงวฒิุ และน าปรับปรุงแกไ้ขรายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ สามารถน าไปเขียนบทความวจิยัเพ่ือการเผยแพร่  
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  โดยก่อนการอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั คร้ังท่ี 3 พบวา่ นกัวจิยัด าเนินการวจิยัแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ท่ีระบุในสัญญา จ านวน 7 โครงการ และอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการด าเนินการวิจัย จ านวน 68 โครงการ และ
โครงการวิจยัท่ีน าไปเผยแพร่ จ านวน 3 โครงการ ภายใตโ้ครงการวิจยัเพื่อการพฒันานกัวจิยั (จ านวน75 โครงการ) และนกัวิจยั
ยกเลิกโครงการวจิยั เน่ืองจากลาออกจากราชการ จ านวน 1 โครงการ  

  ทั้งน้ีผลจากเขา้ร่วมโครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ พบวา่ นกัวจิยัท่ีเขา้ร่วมโครงการคร้ังท่ี 3 เพื่อน าเสนอ
ความกา้วหนา้ นกัวจิยัด าเนินโครงการวิจยัแลว้เสร็จและปิดโครงการ จ านวน 61 โครงการ ภายใตโ้ครงการวิจยัเพื่อการพฒันา
นกัวิจยั (จ านวน75 โครงการ)  และเม่ือจ าแนกในแต่ละประเภททุนวิจยั สามรถอธิบายไดด้งัน้ี ประเภททุนนักวิจยัเพื่อสังคม 
จ านวน 31 โครงการจากโครงการวิจัยจ านวน 39 โครงการ ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน 10 โครงการจาก
โครงการวิจัยจ านวน 12 โครงการ ประเภททุนนักวิจัยสหกิจศึกษา จ านวน 20 โครงการจากโครงการวิจัยจ านวน 24 
โครงการ  

2.2 ผลทีเ่กดิจากกระบวนการพฒันานักวจิยั 
จากการด าเนินการตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการพฒันานกัวจิยั ใน 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะตน้น ้ า  ระยะกลาง

น ้ า ระยะปลายน ้ า ดงักล่าว สามารถสงัเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการไดด้งัน้ี 
 2.2.1 นักวิจัยด าเนินการวิจัยแลว้เสร็จและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 68 โครงการจากจ านวน
โครงการวิจยัทั้งหมดภายใตโ้ครงการวิจยัเพ่ือการพฒันานกัวิจยั  (75 โครงการ) จ าแนกเป็นแต่ละประเภททุนดงัน้ี ประเภท
ทุนนกัวิจยัเพื่อสังคม จ านวน 36 โครงการจากโครงการวิจยั จ านวน 39 โครงการ ประเภททุนนกัวิจยั จ านวน 10 โครงการ
จากโครงการวิจยั จ านวน 12 โครงการ และประเภททุนนกัวจิยัสหกิจศึกษา จ านวน 22 โครงการจากโครงการวิจยั จ านวน 
24 โครงการ 

2.2.2 มีนกัวจิยัท่ีด าเนินการขออนุมติัขยายเวลาการวิจยั จ านวน 7 โครงการจากจ านวนโครงการวจิยัทั้งหมด
ภายใต้โครงการวิจัยเพ่ือการพฒันานักวิจัย (75 โครงการ) ซ่ึงสถาบันวิจัยและพฒันาในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ                     
ไดด้ าเนินการเร่งรัดติดตามเพ่ือใหน้กัวจิยัสามารถด าเนินการวจิยัไดแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลา 

2.2.3 มีโครงการวิจยัท่ีไดด้ าเนินการเผยแพร่แลว้ จ านวน 3 โครงการ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัปิดโครงการวิจยั
สมบูรณ์ ทั้งน้ี ยงัมีโครงการวจิยัท่ีอยูร่ะหวา่งการเผยแพร่ผลงานวจิยั จ านวน 68 โครงการ  

2.2.4 นกัวจิยัไดฝึ้กฝนการน าเสนอผลงานวิจยั การตอบขอ้ซกัถาม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัวจิยั 
วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ในแต่ละกระบวนการ 
 2.2.5 มีการบูรณาการงานวจิยัร่วมกนัระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา  
 2.2.6 นกัวิจยัรุ่นใหม่ มีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินการวิจยั และมีศกัยภาพในการเสนอของบประมาณ
แผน่ดิน หรืองบประมาณภายนอกอ่ืนๆ ได ้
 2.2.7 นักวิจยัเขา้ใจและทราบเทคนิคในการเรียนรู้ชุมชน เขา้ใจพ้ืนฐานและความเป็นมาตลอดจนวิธีการ
ขั้นตอนในการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันานกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการด าเนินการเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ละนกัวจิยั มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการด าเนินการวิจยั เป็นไปตามนโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของ
ชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ในยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 4  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันานวตักรรมและบุคลากร
ทางการวิจยั ไดก้ าหนดกลยทุธ์การวิจยัท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองต่างๆ รวม 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี กลยทุธ์การวจิยัท่ี 1 พฒันาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวตักรรมสู่เชิงพาณิชย ์รวมทั้ง องคค์วามรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ใน
วทิยาการต่าง ๆ กลยทุธ์การวจิยัท่ี 2 สร้างศกัยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวจิยัใน วิทยาการต่าง ๆ  การสร้าง
ศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันานวตักรรมและบุคลากรทางการวิจยั ผูว้ิจยัมีกระบวนการในการพฒันานกัวิจยั เพื่อให้มี
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ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั และสามารถด าเนินการวิจยัไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ ไดด้ าเนินการโดยจดัการอบรม
พฒันาศกัยภาพนักวิจยั จ านวน 3 คร้ัง บนพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดการวิจยั ใน 3 ระยะ คือ ระยะตน้น ้ า ระยะกลางน ้ า และระยะ
ปลายน ้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปรารถนา เอนกปัญญากลุ (2558)  การพฒันาประเทศใหพ้ึ่งพาตนเองและสารมารถแขง็ขนัได้
ในระดบันานาชาติ เพ่ือสร้างความยัง่ยนืให้กบัประเทศมีองคป์ระกอบในการพฒันาหลายอยา่ง องคป์ระกอบท่ีเป็นหัวใจหลกัอยา่ง
หน่ึง คือ “การวิจยั” เพราะ “การวิจยั” เป็นการสร้างและพฒันาความรู้ท่ีท าให้มีแนวทางและวิธีการพฒันาประเทศได้เร็ว อีกทั้ ง
ประหยดังบประมาณ เวลาและทรัพยากร ซ่ึงองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของการวิจยั คือ “นักวิจยั” ท่ีตอ้งพฒันานกัวิจยัมืออาชีพ 
(Professional Researcher) ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของประเทศ และไดเ้สนอแนวทางในการพฒันานกัวจิยัใหเ้ห็นเป็นท่ีประจกัษ์
อยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีประเด็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการวิจยัและนกัวจิยัไทย  ตลอดจนวธีิการพฒันานกัวจิยั เพ่ือเป็นแนว
ทางการพฒันานกัวจิยัท่ีเป็นไปได ้4 แนวทาง คือ แนวทางแรก ควรมีการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัอยา่งเป็นระบบชดัเจนในทุก
ภาคส่วนของสงัคม แนวทางท่ีสอง ควรมีระบบการสนบัสนุนทุนการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอและเหมาะสม แนวทางท่ี
สาม ควรมีการก าหนดภาระงานดา้นการวจิยัอยา่งเป็นรูปธรรม  เพ่ือกระตุน้ใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรสายปฏิบติัการท างานวจิยัมากข้ึน 
แนวทางสุดทา้ย ควรมีการสร้างบรรยากาศความต่ืนตวัดา้นการวิจยัข้ึนภายในองคก์ร ร่วมทั้งการส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่นกัวจิยัในรูปแบบต่าง  ๆตลอดจนสร้างวฒันธรรมการช่ืนชมผลงานนกัวจิยัใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร และจดัท าฐานขอ้มูลผลงานวจิยั
ท่ีมีคุณภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ธนาวรรณ สุขเกษม และคณะ (2549) ด าเนินการวิจยัการบริหารจดัการงานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  มีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และ            
เพื่อหาแนวทางการพฒันาคุณภาพของงานวิจยัของมหาวิทยาลยัให้สูงข้ึน วิธีการศึกษาวิจยัใช้วิธีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ                
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิและคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ แลว้สังเคราะห์รูปแบบของระบบการ
บริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ ระบบการบริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ประกอบไป
ด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ คือ ระบบการพฒันาโจทยว์ิจัย ระบบการพฒันาขอ้เสนองานวิจัย ระบบการประเมินและติดตาม
ผลงานวจิยั และระบบการเผยแพร่งานวจิยั ซ่ึงรูปแบบของระบบบริหารการจดัการงานวจิยัจะเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาคุณภาพ
ดา้นงานวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  
 2.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 

2.3.1 ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่และการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยั และติดตามการน า
ผลงานวิจยัไปตีพิมพเ์ผยแพร่และใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ือง เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ระบบการบริหารงานวิจยัเสร็จส้ิน 
ครบถว้นและสมบูรณ์ 

2.3.2 ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันานกัวจิยั ทั้งสายวชิาการและสายสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง  
2.3.3 ควรส่งเสริมระบบพ่ีเล้ียงนักวิจยั โดยผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม เพื่อให้ค  าแนะน าและ

ขอ้เสนอ และแนวทางการด าเนินการวจิยัเพื่อท าใหง้านวจิยัสมบูรณ์ 
 

2.4 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.4.1ควรมีการศึกษา การพฒันานักวิจยัท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะ เพื่อให้สามารถผลิตผลลพัธ์งานวิจยัท่ี

สามารถน าไปประโยชน์ทางวชิาการ เชิงพาณิชย ์และแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่จากหน่วยงานต่างๆ  
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โครงการวิจยัเพื่อการพฒันานักวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส าเร็จลงได้ดว้ย ความเสียสละ 

ความอนุเคราะห์และน ้ าใจจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย คณะผูว้จิยัขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบคุณ คณะผูว้จิยัทุกท่านภายใตแ้ผนงานโครงการวจิยั ท่ีด าเนินการวจิยัจนส าเร็จลุล่วงลงดว้ยดี 
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจยั เพื่อการพฒันา

นกัวจิยัของมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นนกัวจิยัมืออาชีพในโอกาสต่อๆไป 
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Research and Development The Trang Elderly’s Knowledge Network Center  
by Participatory of Knowledge Management and Information Systems 

 
ศุภวฒัน์ อินทร์เกิด1*  ปภศัร์ชกรณ์  อารียก์ลุ1  อรพรรณ  จนัทร์อินทร์2 และ  ภูมินทร์  อินทร์แป้น1 

Suppawat Inkerd1* Phatchakorn Areekul1  Orapan Janin2 and    Phumin Inpan1 

 
บทคัดย่อ 

 
          การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกบัการจดัการความรู้ของกลุ่มผูสู้งอายใุน
จังหวดัตรัง ซ่ึงได้ร่วมมือและประสานงานข้อมูลกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัตรัง 
ท าการศึกษาและลงพ้ืนท่ีชมรมผูสู้งอาย ุโดยรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการวจิยัเชิงคุณภาพ ใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการจดัประชุมกลุ่ม (Meeting) รวมถึงพฒันาฐานขอ้มูลองคค์วามรู้
ต่างๆ และศูนยเ์รียนรู้ผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง  ผลจากการศึกษา พบวา่การด าเนินการจดัการความรู้ โดยผา่นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผูสู้งอาย ุมีรูปแบบกิจกรรมและองคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย  และสามารถด าเนินการจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศและศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์สู่การน าไปใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณชน และไดสื้บทอดไปอยา่ง
กวา้งขวางและยัง่ยนืต่อไป 
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ABSTRACT 
 

This study has purpose to apply information technology and knowledge management for the Trang elderly’s 
knowledge. For cooperation and data coordination from trang provincial social development and human security office. 
This qualitative study was carried out to collect data with in-depth interviews, focus groups and meetings. Including the 
development database of knowledge management and trang’s elderly learning center. Findings indicated that the 
implementation of knowledge management through the participation process of the elderly. A variety of activities and 
knowledge and can be stored as a database in the information system and learning center for public relation so it has been 
widely and sustainably passed on. 
 
Keywords :  Database, Elderly,  knowledge management, participation 
 

บทน า 
       ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมประมาณ 65 ลา้นคน โดยมีกลุ่มประชากรผูสู้งอายอุยูท่ี่ 9.9 ลา้นคน 

คิดเป็นร้อยละ15.23 ของประชากรทั้งประเทศ และในปี พ.ศ. 2568 คาดการณ์วา่ประเทศไทยจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่ง
สมบูรณ์ เพราะมีผูสู้งอายมุากกวา่ร้อยละ 20 (ดวงฤดี ลาศุขะ, 2539) หรือคิดเป็นจ านวนผูสู้งอายปุระมาณ 14 ลา้นคน ดงันั้น  
“สงัคมผูสู้งอาย”ุ จึงเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีทา้ทายท่ีทุกภาคส่วนควรเขา้มามีบทบาทเพ่ือให้ความส าคญั อีกทั้งในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน รวมถึง การพฒันาผูสู้งอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถ
ปรับตวัเท่าทันการเปล่ียนแปลง และเป็นพลงัในการพฒันาสังคม  สนับสนุนให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ของ
ผูสู้งอายท่ีุเป็นคลงัสมอง ผูมี้ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
สามารถพ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม และความจ าเป็นทางกายภาพใหเ้หมาะกบัวยัในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

โดยท่ีผ่านมาผูสู้งอายุในชุมชนจะใชชี้วิตแบบต่างคนต่างอยู ่ขาดการรวมกลุ่มและขาดการดูแลคุณภาพชีวิตให้
เหมาะสม บา้งขาดการเหลียวแลจากสงัคม ผูสู้งอายยุงัเขา้ร่วมกิจกรรมไม่มากนกั ส่วนใหญ่จะจดักิจกรรมกบักลุ่มผูสู้งอายท่ีุ
อยูชุ่มชนเมืองหรือชานเมืองเป็นหลกั ซ่ึงยอ่มมีความแตกต่างกนัในแง่บริบททางชุมชน สภาพความเป็นอยู ่และพ้ืนฐานของ
ความรู้และโอกาสทางการศึกษา ประกอบกบัจ านวนผูสู้งอายมีุจ านวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงอาจน าไปสู่การเป็นภาระของสังคม
ในระยะยาว โดยแทจ้ริงแลว้ผูสู้งอายเุป็นผูท่ี้ไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์สั่งสมจนมีความรอบรู้ มีทกัษะ ความเช่ียวชาญใน
ดา้นต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติของตนเองและสงัคม จนเป็นท่ียอมรับของสงัคมวา่เป็นภูมิปัญญา
หรือปราชญ์ชาวบา้น ภูมิปัญญาท่ีผูสู้งอายไุดเ้รียนรู้สั่งสมและสืบทอดต่อกนัมาจากอดีตถึงปัจจุบนัมีอยู่หลากหลายทั้งใน
ดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นแพทยแ์ผนไทย ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกองทุน
และธุรกิจชุมชน ดา้นศิลปกรรม ดา้นภาษาและวรรณกรรม ดา้นปรัชญา ศาสนา ประเพณี และดา้นโภชนาการ ภูมิปัญญา
ด้านต่าง ๆ (นิรมล อินทฤทธ์ิ , 2547) ท่ีกล่าวข้างต้นเกิดจากการสะสมความรู้ และประสบการณ์อันยาวนานโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ลกัษณะต่าง ๆ แลว้เลือกสรรน ามาประพฤติปฏิบติั ปรับปรุง พฒันาให้เหมาะสมกบัวถีิชีวิตของตนเอง
และคนในสงัคม แลว้ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั (สุมาลี สงัขศ์รี และคณะ, 2550) 
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ดงันั้นคณะนกัผูว้จิยัเลง็เห็นความส าคญัของผูสู้งอายใุนจงัหวดัตรัง (จากขอ้มูลท าเนียบองคก์รชมรมผูสู้งอาย ุพ.ศ. 
2555 จงัหวดัตรัง มีชมรมผูสู้งอายุ จ านวน 141 ชมรม) ชมรมผูสู้งอายจุะเป็นกลไกส าคญัในการประสาน ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัอยา่งมีส่วนร่วม และเป็นผูท้รงวยัวฒิุท่ีมีภูมิปัญญา มีความสามารถ มีศกัยภาพในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีบริบทท่ีแตกต่างกนั
ในแต่ละพ้ืนท่ี ประกอบกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัไดรั้บใชส้ังคมดา้นการใหก้ารศึกษาและบริการวิชาการ
แก่สังคมท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่างๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมการร่วมกนั คณะผูว้ิจยัไดน้ า
หลกัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ร่วมกบั ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษยจ์งัหวดัตรัง ชมรมคลงัปัญญาผูสู้งอายุจงัหวดัตรัง ซ่ึงจะไม่ก าหนดกรอบหรือรูปแบบการท ากิจกรรมท่ีเป็น
ลกัษณะส าเร็จรูป แต่จะผอ่นสั้นผ่อนยาว เพ่ือใหเ้กิดผลท่ีตอบโจทยต์ามความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง และเพ่ือใหเ้ขา้
กบับริบทหรือขอ้จ ากดัท่ีชุมชนมีใหไ้ดม้ากท่ีสุด จากกระบวนทศัน์ของคนในชุมชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกบัคณะผูว้จิยั โดยจะ
ด าเนินการจดัการความรู้ (Knowledge Management; KM) อยา่งมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายไุดแ้สดงศกัยภาพดา้น
การส่งเสริมสุขภาพ อาชีพ และวฒันธรรมพ้ืนบา้น โดยรวบรวมองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากท่ีผูสู้งอายไุดเ้รียนรู้สั่งสม
และสืบทอดต่อกนัมาจากอดีตถึงปัจจุบนัท่ีมีอยูห่ลากหลาย แลว้ด าเนินการพฒันาศูนยค์ลงัสมองและเครือข่ายการเรียนรู้จาก
ผูสู้งอายใุนแต่ละทอ้งถ่ิน เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งพฒันาฐานขอ้มูล
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ จากการเก็บรวบรวมองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบแบบแผน สามารถสืบคน้องคค์วามรู้ภูมิปัญญาจาก
ผูสู้งอายใุนรูปแบบต่างๆ  ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายุจงัหวดัตรังสู่การ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณชน และไดสื้บทอดไปอยา่งกวา้งขวาง และยัง่ยนืต่อไป 
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งหลายแนวคิด ดังน้ี ได้แก่ 1) กระบวนการเรียนรู้ 2) การมีส่วนร่วม          
3) บทบาทของผูสู้งอาย ุ 4) ระบบฐานขอ้มูล ดงัน้ี 

 แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ หมายถึง การปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิด และพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการไดรั้บประสบการณ์ และ

เป็นการปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงการเรียนรู้นั้ นมีขั้นตอนตั้งแต่การรับรู้ การคิด การประเมิน การเรียนรู้ และมี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ การสังเกต การสงสัย การอยากรู้ค าตอบ การแสวงหา การคาดคะเน การหาข้อมูล และการ
ตรวจสอบหาค าตอบ  

นิยามศัพท์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบา้น (Popular Wisdom) หมายถึง ความรู้ของชาวบา้นในทอ้งถ่ินซ่ึงไดม้า

จากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบา้น รวมทั้งความรู้ท่ีสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  สืบทอดจากคนรุ่นหน่ึง
ไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ระหวา่งการถ่ายทอดมีการปรับประยกุตแ์ละเปล่ียนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทาง
สงัคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม   

องค์ความรู้ (นฤมล พฤกษศิลป์ และ พชัรา หาญเจริญกิจ, 2543) คือ ความรู้ในการท าบางส่ิงบางอยา่งให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซ่ึงกิจกรรมอ่ืนๆ ไม่สามารถกระท าได ้ 

การจัดการองค์ความรู้ ( วจิารณ์ พานิช, 2548)  คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยู่
ในตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ 
รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนั  

การเรียนรู้ (สมชาย น าประเสริฐชยั.,2546) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนถ่ายประสบการณ์ไปเป็นความรู้ ทกัษะ
และเจตคติโดยอาศยักระบวนการท่ีหลากหลาย 
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แนวคิดการมีส่วนร่วม  
 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา และร่วมตดัสินใจ (Participation in decision 
making) ถือไดว้่าเป็นขั้นตอนที่ส าคญั โดยตอ้งท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในปัญหาและผลกระทบจากกิจกรรม
ต่างๆ 
 2) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบตัิ (Participation in implementation) ชุมชนอาจให้การสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมตามระดบัความสามารถ  
 3) การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ (Participation in benefits) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแรงกระตุน้ให้เกิด
การมีส่วนร่วม โดยผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนใน 3 รูปแบบ คือ ผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ (Material benefits) สังคม 
(Social benefits) และผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal benefits) 
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) เป็นการร่วมควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ  
 บทบาทของผู้สูงอายุ 
 องค์การอนามยัโลกไดใ้ห้ ความหมายของผูสู้งอายุไวก้วา้งๆ สรุปไดว้่า หมายถึง ผูท่ี้มีอายุ 60 หรือมากกว่าเม่ือ
นับตามวยั หรือหมายถึงผูที้่เกษียณอายุจากการท างานเมื่อนับตามสภาพเศรษฐกิจ หรือหมายถึงผูที้่สังคมยอบรับว่า
สูงอายุจากการก าหนดของสังคมวฒันธรรม 

ก. ความหมายของการพึง่ตนเอง  
การพ่ึงตนเองเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการกล่าวถึงกนัมาก โดยเฉพาะในภาวะท่ีชุมชนและคนส่วนใหญ่มีความยากจน 

อนัเป็นผลมาจากการตามกระแสการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเนน้การผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยี กล่าวโดยสรุป การพ่ึงตนเอง คือ การท่ี
บุคคลอมรับและเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองในการกระท าใดๆ และไดแ้สดงออกตามสามารถของตนเอง สามารถ
ริเร่ิมและตดัสินใจตลอดจนการก าหนดความตอ้งการท่ีจะเป็นประโยชน์กบัชีวติไดด้ว้ยตนเอง โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ
ของตนเองท่ีมีอยูแ่กไ้ขปัญหา แกไ้ขอุปสรรคหรือการกระท าใดๆ ใหส้ าเร็จดว้ยตนเองอยา่งมัน่ใจ ทั้งในร่างกาย จิตใจ สงัคม 
และการเงิน เพ่ือการมีชีวติอยูอ่ยา่งมีคุณภาพ 
 ข. แนวคดิเกีย่วกบัการพึง่ตนเองของผู้สูงอายุ 

วงจรชีวติเร่ิมตั้งแต่เกิดไปจนตาย มนุษยย์อ่มหลีกหนีความตายไปไม่พน้ เม่ือความตายยนืยาวออกไป เพราะมนุษย์
อายยุาวข้ึน ดงันั้น จึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างสงัคม นัน่คือ การกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ 

ระบบฐานข้อมูล  
ความหมายของระบบฐานขอ้มูล (กิตติ ภคัดีวฒันะกลุ และจ าลอง ครูอาหะ, 2547) 
ฐานขอ้มูล หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลเขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงในองค์กร 

เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถน าขอ้มูลมาประมวลผลและประยุกต์ใชง้านตามท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ฐานขอ้มูลโดยทัว่ไป เก่ียวขอ้งกบั 4 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 
1.) ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีจดัเก็บในระบบฐานขอ้มูล ส่วนมากหมายถึงขอ้มูลดิบซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ี

ไดจ้ากแหล่งปฐมภูมิ หรือท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากแหล่งอ่ืนๆ ก็ตาม จากนั้นจะมีการน าขอ้มูลไปเปล่ียนแปลงสภาพ
ของขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ คือ การประมวลผลให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ง่ายต่อการเขา้ใจและสะดวกต่อผูใ้ช ้
รูปแบบของขอ้มูล มีหลายลกัษณะ  

2.) ฮาร์ดแวร์  (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย
ส่วนต่างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส าหรับเก็บรักษาขอ้มูล เคร่ืองมือส าหรับป้อนขอ้มูล เคร่ืองมือแสดง
ผลลพัธ์ เป็นตน้ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  780 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

3.) ซอฟแวร์ (Software) ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูลของผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการผ่านโปรแกรมท่ีใชใ้นการจดัการ
ฐานขอ้มูล หน้าท่ีของซอฟแวร์เหล่าน้ีจะเรียกใชข้อ้มูล จดัการขอ้มูล  ควบคุม การท างาน ความถูกตอ้ง  ความซับซ้อน 
และความสัมพนัธ์กนัระหว่างขอ้มูลต่างๆ ภายในฐานขอ้มูล 

4.) ผูใ้ชฐ้านขอ้มูล (User) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  
-  ผูท้  าหน้าท่ีในการพฒันาโปรแกรม จะเรียกใชข้อ้มูลเพื่อท าการประมวลผล  
-  ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูท่ี้ท าหน้าท่ีในการควบคุม ตดัสินใจ ก าหนดโครงสร้างของฐานขอ้มูล    
-  กลุ่มผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองค์กร  พนักงาน เจา้หน้าท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 

ประโยชน์ของการประมวลผลแบบฐานขอ้มูล 
การจดัท าฐานขอ้มูลท่ีดีและมีประสิทธิภาพช่วยให้ผูที้่จดัท าฐานขอ้มูลและผูใ้ชฐ้านขอ้มูลสามารถ

คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้ ดงัน้ี 
-  ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล ในกรณีที่การประมวลผลขอ้มูลบางคร้ังขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคน

ถูกเก็บไวห้ลายแห่ง  
-  ท าให้สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้การจดัเก็บฐานขอ้มูลดว้ยระบบดิจิทลั สามารถที่จะใชข้อ้มูล

ร่วมกนัไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งคน้หาขอ้มูลใหม่ 
-  สามารถควบคุมมาตรฐานได ้ในการจดัท าฐานขอ้มูล ผูท่ี้มีหน้าที่ในการจดัท าและบริหารขอ้มูล 

สามารถก าหนดมาตรฐานขอ้มูลให้เหมือนกนัได ้เช่น หน่วยวดั  รูปแบบการเขียน 
2.4.3 การพฒันาระบบฐานขอ้มูล (database life cycle) 

การพฒันาระบบฐานขอ้มูล เป็นขั้นตอนท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลเพ่ือน ามาใชง้าน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดว้ยกนั ดงัน้ี 

1.  การก าหนดความตอ้งการของระบบ (database initial study) เป็นขั้นตอนที่ผูพ้ฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลจะตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการต่างๆ ของผูใ้ชง้าน เพื่อก าหนดจุดมุ่งหมาย ปัญหาขอบเขต และ
กฎระเบียบต่างๆ ของระบบฐานขอ้มูลที่จะพฒันาข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบฐานขอ้มูลใน
ขั้นตอนต่อไป 

2. การพฒันาและการติดตั้งระบบ(implementation and loading) เป็นขั้นตอนในการน าเอาโครงร่าง
ต่างๆ ของระบบฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการออกแบบในขั้นตอน database design มาสร้างเป็นฐานขอ้มูลท่ีใชเ้ก็บ
ขอ้มูลจริง  

3.  การทดสอบความถูกตอ้งและประเมินระบบ ( testing and evaluation)  เป็นขั้นตอนการทดสอบ
ระบบฐานขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึน เพ่ือหาขอ้ผิดพลาดต่างๆ พร้อมทั้งประเมินความสามารถของระบบฐานขอ้มูลนั้น  

4.  การน าไปใชง้าน (operation) เป็นขั้นตอนท่ีน าเอาระบบฐานขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึนเสร็จเรียบร้อยไป
ใชง้านจริง 

5.  การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบ (maintenance and evolution)  เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึน ระหว่าง
การใชง้านระบบฐานขอ้มูลจริง เพื่อบ ารุงรักษาให้ระบบฐานขอ้มูลท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งแกไ้ข
และปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล 
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

• ศึกษาข้อมูล  ทบทวน  บทบาทชมรม
ผู้สูงอายุ ส านักงานพัฒนาสังคมฯ ผู้น า
ท้องถิ่น เครือข่ายประชาคมท้องถิ่นตรัง 
ในประเด็น ถอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของผู้สูงอายุจงัหวดัตรัง 

  -  บริบทของชมรมผูสู้งอาย ุณ ปัจจุบนั 
  -  SWOT/ ยทุธศาสตร์/แผนงาน 
  - ปัญหา ปั จจัย  ข้อ เสนอแนะท่ี มีผลต่อ
กิจกรรม โครงการต่างๆ ของผูสู้งอาย ุ
 

- แบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ การมส่ีวน
ร่วมในชุมชน PAR โดยชมรมผู้สูงอายุ และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง ประชุมกลุ่มยอ่ย; focus group  

-  
 
 
 
 
 
 

 

Explicit 
Knowledge  + 

การให้ความรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

ในตวัผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานศูนย์ฯ ทีป่ระสบ
ความส าเร็จ (Success Case) 

 

• ถอดบทเรียน  (จัดกลุ่ ม ศูน ย์คลังสมอง
ผู้สูงอายุ ตามพื้นที/่ตามกลุ่มองค์ความรู้ฯ)/ 

• ออกแบบและสร้างเน้ือหา โดยศูนย์คลัง
สมองฯ  

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานพฒันาสังคมฯ 
จงัหวดัตรัง 

ใหก้ารสนบัสนุน และ มีส่วน
ร่วม เป็นท่ีปรึกษาในการพฒันา

กิจกรรมร่วมกนั 

• น าไปสู่การปฏิบัติ/การน าไปใช้จริง / พัฒนา
วทิยากรผูสู้งอาย ุ(องคค์วามรู้ในแต่ละดา้น)  

• พฒันาระบบสารสนเทศ- ฐานขอ้มูลองคค์วามรู้
ในลกัษณะส่ือ ภาพ วดีีโอ เป็นตน้ 

• สร้างศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอายุ อย่างน้อย ครอบคุ
ลมทั้ งจังหวัด  ในการถ่ายทอดองค์ความ รู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สาธิต โดยมีส่วนร่วมเครือข่าย
ประชาคมท้องถ่ิน   ร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
สงัคมฯ จงัหวดัตรัง 

• น าเสนอ/รายงาน เสนอแนวความคิด ร่วมกนัทุก
ภาคส่วน ในรูปแบบเวทีประชาชน 

• ประชาสัมพนัธ์ กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอาย ุจงัหวดัตรัง โดยการ
มีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับ 
ส านกังานพฒันาสงัคมฯ จงัหวดัตรัง 

• ในช่องทางรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทุกภาคส่วน 

Tacit 
Knowledge  
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ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
การด าเนินงานเพ่ือพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลจากองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในแต่ละผูสู้งอายขุองในชมรม

ผูสู้งอายุจงัหวดัตรัง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเน้นรูปแบบวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research, PAR) ประกอบดว้ย 4 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที ่1 การค้นหา ทบทวนองค์ความรู้ ภูมปัิญญา ทีฝั่งลกึในตัวผู้สูงอายุ ของกระบวนการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ 
ของผู้สูงอายุอย่างมส่ีวนร่วม 
 1).  สร้างคณะท างานเพ่ือร่วมกนัพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในผูสู้งอายใุนแต่ละ
ชมรมในจงัหวดัตรังและเตรียมปัจจยัน าเขา้  

2).  การคน้หา ทบทวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ในแต่ละบุคคลตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกผูสู้งอาย ุปราชญช์าวบา้น หรือ ผูน้ าชุมชน ตวัแทนชมรมผูสู้งอาย ุโดยเนน้ขอ้มูลท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดส้ าหรับการวิเคราะห์เพ่ือประกอบการจดัท าฐานขอ้มูล โดยใหต้วัแทน
ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี มีส่วนร่วมในการด าเนินการขอ้มูลและรูปแบบดว้ยชุมชนของตนเอง ขั้นตอนน้ีจะไดอ้งคค์วามรู้ท่ีฝังลึกใน
ตวัคน 

3).  จัดเวทีร่วมสรุปองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ซ่ึงมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบติัการระหวา่งผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึงนกัวชิาการ เพ่ือหาแนวทางการ
พฒันาระบบการจัดการขอ้มูลฯ พร้อมทั้ งรองรับในการจัดอบรมให้ความรู้และพฒันาศกัยภาพของผูสู้งอายุท่ีสามารถ
ถ่ายทอดใหค้วามรู้ในส่ิงท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ 

ระยะที ่2  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ การมส่ีวนร่วมในชุมชน PAR ในเวทปีระชาชน 
1)  จดัเวทีวิเคราะห์ จะเป็นการจดัเวทีประชาคม สร้างความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ผลท่ี

ชุมชนผูสู้งอายจุะไดรั้บ เพ่ือก าหนดแนวทางการจดัการวจิยั/พฒันา /ปรับปรุง องคค์วามรู้ ภูมิปัญญา ของผูสู้งอายใุนแต่ละ
ชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2)   จดัอบรมใหค้วามรู้และท าความเขา้ใจ เผยแพร่ต่อภาคประชาคม โดยผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการความรู้  
           3)  ศึกษาดูงาน / แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จดา้นการจดัการองคค์วามรู้ในหน่วยงาน
หรือชุมชนผูสู้งอาย ุ (Success Case) 

4) ร่วมส รุปองค์ความ รู้  แนวคิด  และกระบวนการวิ ธีการพัฒนาฐานข้อ มูลองค์ความ รู้ด้วยเทคโน 
โลยสีารสนเทศโดยการจดัการอยา่งมีส่วนร่วม 

ระยะที่ 3 ถอดบทเรียน / (จัดกลุ่มศูนย์คลังสมองผู้สูงอายุ ตามพื้นที่/ตามกลุ่มองค์ความรู้ฯ)/ ออกแบบและ                
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

1). สร้างเน้ือหา หรือบทเรียน เสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยเครือข่ายฯ และ ออกแบบกิจกรรมฯ    
ในบริบทของเครือขา่ยประชาคมผูสู้งอาย ุโดยส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัตรัง เป็นผูส้นบัสนุน
โดยตรงและภายใตค้ณะกรรมการผูสู้งอาย ุสนบัสนุนและผูป้ฏิบติังาน ,ประชาสังคมเป็นผูมี้ส่วนร่วมเป็นผูป้ฏิบติังาน และ
นกัวชิาการ ดว้ยกรอบเวลาแน่นอนและมอบหมายผูรั้บผิดชอบด าเนินการต่อไป 

2). น าบทเรียนเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเครือข่ายฯ ไปใช ้ซ่ึงเป็นการน ารูปแบบบทเรียนท่ี
พฒันาแลว้ในขั้นท่ี 1 มาทดลองใช ้เพ่ือหาประสิทธิผลขององคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกิจกรรมต่างๆ  
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ระยะที ่4  น าไปสู่การปฏิบัต/ิการน าไปใช้จริง/ในการพฒันาฐานข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเครือข่าย
ผู้สูงอายุ 
 1)  จดัประชุมร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมกนัท าความเขา้ใจและท าแผนปฏิบัติการในกระบวนการเสริมสร้าง
เสริมสร้างองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยเครือข่ายผูสู้งอายอุยา่งมีส่วนร่วมในและความตอ้งการของชุมชนในการร่วมกนั
ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ 
 2)  พฒันาระบบฐานขอ้มูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินในผูสู้งอายุ เป็นการพฒันาให้มีฐานขอ้มูลในระดับ
ปฏิบติัการ  ซ่ึงระดบัปฏิบติัการมีลกัษณะเป็นฐานขอ้มูลรายองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม 
ดา้นแพทยแ์ผนไทย ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาดา้นต่างๆ ซ่ึงฐานขอ้มูลดงักล่าว ไดรั้บ
การออกแบบใหมี้โครงสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกนั   
        3)  สรุปรูปแบบการจดัการ และเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการระดมสมองทั้งสองคร้ัง วิเคราะห์ความพร้อมดา้น
ต่างๆ ในการปฏิบติัตามรูปแบบท่ีได ้เช่น ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้แต่ผูป้ฏิบติังานในระบบยงัไม่มีช่องทางการเช่ือมโยง และ
ใชข้อ้มูลร่วมกนั เป็นตน้ 
                  4)  จดัท าขอ้เสนอแผนการจดัตั้งศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอายุ/ศูนยป์ระสานงานขอ้มูล ซ่ึงประกอบด้วยส านักงาน 
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัตรัง เป็นผูส้นับสนุนโดยตรงและภายใตค้ณะกรรมการผูสู้งอาย ุสนบัสนุน
และผูป้ฏิบติังาน ,ประชาสังคมเป็นผูมี้ส่วนร่วมเป็นผูป้ฏิบติังาน และนักวิชาการ ดว้ยกรอบเวลาแน่นอนและไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจแลว้ ใหก้บัผูรั้บผิดชอบด าเนินการต่อไป 

5) จดัท าการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอาย ุและ เวบฐานขอ้มูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ในช่องทางรูปแบบ KM Blog. ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้                  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในจงัหวดัตรัง  
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานการณ์ผูสู้งอายุ  จากส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัตรัง            

ซ่ึงโครงสร้างประชากรผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง  มีประชากรทั้งหมด  641,684  คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน 314,211  คน  และ 
เพศหญิง   จ านวน 327,473 คน 
      ประชากรผูสู้งอาย ุ60 ปี   ข้ึนไป  มีจ านวน  89,890  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.99  ของประชากรทั้งหมด (641,684)  
แยกเป็น  เพศชาย  จ านวน  38,973  คน เพศหญิง   จ านวน  50,950  คน  โดยแยกเป็น 2 ช่วงอาย ุ คือ 
        -  อาย ุ60-100  ปี   มีจ านวน  89,785  คน  แยกเป็นเพศชาย  จ านวน  38,902  คน เพศหญิง  จ านวน  50,883  คน 
        -  อาย ุ100 ปี  ข้ึนไป  มีจ านวน 105 คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน 35  คน  เพศหญิง จ านวน 70  คน 
           ทั้ งน้ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุจ านวน 74,062 คน คิดเป็นร้อยละ  82.39  มีชมรมผูสู้งอายุทั้ งจงัหวดัตรัง 
ทั้งหมด 163 แห่ง  ครอบคลุมทุกอ าเภอ  ชมผูสู้งอาย ุจดทะเบียนเป็นสมาชิกสาขาสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย จ านวน 28 
ชมรม  ( ท่ีมา : ส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ขอ้มูล  ณ  31 ธนัวาคม 2559) 

จากการส ารวจขอ้มูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัตรัง ปี  2559 ซ่ึงเก็บขอ้มูล
จากผูสู้งอาย ุ จ านวน  59,959  คน  มีอาชีพและรายได ้ จ านวน 55,057 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.28 ส่วนอีก 4,902 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 9.72  เป็นคนท่ีไม่มีอาชีพและรายได ้ 
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ภาพที ่2   แสดงอาชีพและรายไดข้องผูสู้งอาย ุ/ สถานการณ์จ านวนผูสู้งอายใุนแต่ละอ าเภอในจงัหวดัตรัง 
ท่ีมา : ขอ้มูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัตรัง  ขอ้มูล ณ   เดือนมิถุนายน 

 
เขา้สู่กระบวนการแบ่งปันความรู้ และการมีส่วนร่วมในชุมชนผูสู้งอายุ โดยการประชุมคณะกรรมการผูสู้งอาย ุ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารชมรมคลงัปัญญาผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง น าโดย  นายจรัส ชูเมือง ประธาน
กรรมการ (คณะกรรมการชมรมจ านวน 22 ท่าน)  , ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัตรัง สมชัชา
สุขภาพประชาคมตรัง เป็นตน้ โดยท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัตรัง ใหเ้กียรติเป็นประธานในกิจกรรมฯ ดงักล่าว โดยวางแผนไว้
อยา่งเป็นระบบเพ่ือการสร้างความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี และขอ้มูลมีความถูกตอ้ง  มีขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัชุมชนผูสู้งอาย ุ คือ 

-  ส ารวจทศันคติชุมชนผูสู้งอาย ุในแต่ละพ้ืนท่ี ดา้นองคค์วามรู้ หรือ ปราชญ์ชาวบา้นต่างๆ ในการไดม้าซ่ึงการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีไดอ้อกมาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

-   จบักลุ่มผูน้ าความคิด เช่น ปราชญชุ์มชน ประสบการณ์ทางอาชีพต่างๆ ในวยัท างานของกลุ่มผูสู้งอายท่ีุผา่นมา  
-   ใหชุ้มชน/ ชมรม ผูสู้งอายมีุส่วนร่วม ในการด าเนินโครงการ จะตอ้งในการวางแผน วเิคราะห์ วจิารณ์ เพ่ือท าให้

เกิดความเป็นเจา้ขององคค์วามรู้ในมิติ/ดา้นต่างๆ และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดของการด าเนินโครงการ 
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ภาพที ่3   ระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการผูสู้งอาย ุร่วมกบัภาคส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.3.  น าไปสู่การปฏิบัติ/การน าไปใช้จริง / พฒันาวิทยากรผูสู้งอายุ โดยด าเนินการรวบรวมขอ้มูล /องค์ความรู้ของชมรม
ผูสู้งอายใุนแต่ละพ้ืนท่ี และพฒันาระบบฐานขอ้มูลในการถ่ายทอด ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงไดศู้นยค์ลงัสมองผูสู้งอาย ุ 3 พ้ืนท่ี
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มหมู่บา้นตะเสะ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง (ปราชญ์ชาวบา้น-เคร่ืองมือการท าประมง),  ชมรม
ผูสู้งอายุ กลุ่มหมู่บา้นน ้ าผุด อ.เมือง จ.ตรัง (เตาประหยดัพลงังาน-เคร่ืองจกัรสาน), ชมรมผูสู้งอายุ กลุ่มหมู่บา้นควนธานี               
อ.เมือง จ.ตรัง (เสริมสร้างสุขภาพ-ผลิตภณัฑด์อกไมจ้นัทร์) 
  
 
 
 
 
 
 
                     

ภาพที ่4   รวบรวมขอ้มูล/องคค์วามรู้ของชมรมผูสู้งอายใุนแต่ละพ้ืนท่ี และสร้างความเขา้ใจในกิจกรรมต่างๆ 
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ภาพที ่5  ลงพ้ืนท่ีชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มหมู่บา้นตะเสะ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง (ปราชญช์าวบา้น-เคร่ืองมือการท าประมง) 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6  ลงพ้ืนท่ีชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มหมู่บา้นน ้ าผดุ อ.เมือง จ.ตรัง (เตาประหยดัพลงังาน-เคร่ืองจกัรสาน) 
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ภาพที ่7  ลงพ้ืนท่ีชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มหมู่บา้นควนธานี อ.เมือง จ.ตรัง (เสริมสร้างสุขภาพ-ผลิตภณัฑด์อกไมจ้นัทร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8  ระบบฐานขอ้มูลคลงัสมองผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  788 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9  แสดงพิกดัต าแหน่งของศูนยค์ลงัสมอง กิจกรรมและองคค์วามรู้ต่างๆ ของผูสู้งอายแุต่ละพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง 
 เป้าหมายโครงการ 

- ไดอ้งคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในแตล่ะพ้ืนท่ีแตล่ะชุมชนท่ีผสานความรู้ท่ีฝ่ังลึกในตวัคนและความรู้ชดัแจง้
ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- เกิดศูนยก์ารเรียนรู้จากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผูสู้งอายุจงัหวดัตรัง (ศูนยค์ลงัสมองผูสู้งอายุ) อย่างน้อย               
1 ศูนย ์เพ่ือเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ จนใหเ้ป็นจงัหวดัตน้แบบ TRANG MODEL  
 -  เวบ็ไซต์และรูปแบบการจดัการระบบฐานขอ้มูลด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากผูสู้งอายุจงัหวดัตรัง                             
ท่ีมีบทบาทในการรวบรวมขอ้มูล การเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 -   เกิดระบบและกลไกท่ีจะท างานอยา่งต่อเน่ือง ในการจดัการจดัการระบบฐานขอ้มูลดา้นองคค์วามรู้ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจากผูสู้งอายใุนระดบัจงัหวดั                  

 
สรุปผลการวจัิย 

โครงการวิจยัน้ีเป็นโครงการท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผูสู้งอายไุทย ซ่ึงตรงกบันโยบายของ
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ท่ีจะเล็งเห็นความส าคญัและคุณค่าของทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะ
ผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคัญในสังคม และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุได้แสดงศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ              
อาชีพ และวฒันธรรมพ้ืนบา้น ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีผา่นประสบการณ์ต่างๆ ในวยัท างานหรือในอดีตท่ีผา่นมา จึงไดร้วบรวม
องคค์วามรู้จากภูมิปัญญาผูสู้งอายใุนจงัหวดัตรัง และประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมาจดัเก็บและเผยแพร่ระบบฐานขอ้มูล
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาจากผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง เป็นการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศต่อไป  

 
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ท่ีสนบัสนุนงบประมาณโครงการวิจยัประจ าปีงบประมาณ 
2560  นางทิวาพร  ทวทีรัพย ์    นกัพฒันาสังคมช านาญการพิเศษ   ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
ตรัง และ นายจรัส ชูเมือง ประธานชมรมคลงัปัญญาผูสู้งอายจุงัหวดัตรัง คอยให้ค  าปรึกษา สนับสนุน ขอ้มูลต่างๆ ในการ
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการวจิยัจนประสบความส าเร็จ. 
 
 
 
 
 

http://www.m-society.go.th/
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เอกสารอ้างองิ 
กิตติ ภคัดีวฒันะกุล และจ าลอง ครูอาหะ. 2547. คมัภีร์ ระบบฐานขอ้มูล. พิมพ์คร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด ์
 คอนชลัท ์
ดวงฤดี ลาศุขะ. 2539. รูปแบบการบริการผูสู้งอายใุนประเทศไทย. การประชุม  Help  Age International ณ  คณะพยาบาล
 ศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 16 – 21  กนัยายน (เอกสารอดัส าเนา) 
ทรงธรรม สวนยะ. 2540 .  สวสัดิการผู ้สูงอายุ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในสังคมไทยภายใต้ภายใต้ภาวะวิกฤติ. 
 กรุงเทพมหานคร :  ส านกังานปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม. 
นฤมล พฤกษศิลป์ และ พชัรา หาญเจริญกิจ. 2543.   การจัดการความรู้ = Knowledge management.  ปทุมธานี :  รังสิต
 สารสนเทศ  
นิรมล อินทฤทธ์ิ . 2547. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเองของผูสู้งอาย ุในชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร์ 
 จังหวดัปราจีนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาววิชาสุขภาพจิตภาค วิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
วจิารณ์ พานิช. 2548. การจดัการความรู้. มิถุนายน. 
สมชาย น าประเสริฐชยั. 2546.  เทคโนโลยกีบัการจดัการความรู้ . กรุงเทพฯ : ไมโครคอมพิวเตอร์. 
สุมาลี สังข์ศรี และคณะ. 2550. โครงการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุด้านการน าความรู้และ  ประสบการณ์ของ
 ผูสู้งอายมุาท าประโยชน์ต่อสงัคม  
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คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 
และ การประชุมวชิาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่9 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังท่ี 9 ระหว่างวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้าน
สังคมศาสตร์ของคณาจารย ์นกัวิจยั นักศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์การพฒันางานวิจยัในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณาจารย ์นักวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงาน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 และการประชุม
วชิาการระดบันานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 9 ดงัต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบดว้ย 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
8. รองอธิการบดีประจ าวทิยาเขตตรัง กรรมการ 
9. รองอธิการบดีประจ าวทิยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 
10. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยส์ าราญ  ขวญัยนื) กรรมการ 
11. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สนอ  สะอาด) กรรมการ 
12. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) กรรมการ 
13. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข)์ กรรมการ 
14. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี) กรรมการ 
15. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยชู์เกียรติ  อกัษรศรี) กรรมการ 
16. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
18. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
20. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
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21. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
22. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
23. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
24. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
25. คณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ กรรมการ 
26. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง กรรมการ 
27. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
28. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ กรรมการ 
29. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัรัตภูมิ กรรมการ 
30. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว กรรมการ 
31. ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กรรมการ 
32. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 
33. ผูอ้  านวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 
34. ผูอ้  านวยการส านกังานนิติการ กรรมการ 
35. ผูอ้  านวยการกองกลาง กรรมการ 
36. ผูอ้  านวยการกองคลงั กรรมการ 
37. ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
38. ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
39. ผูอ้  านวยการกองประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
40. ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา กรรมการ 
41. ผูอ้  านวยการกองวเิทศสัมพนัธ์และการประกนัคุณภาพ กรรมการ 
42. ผูอ้  านวยการกองออกแบบและพฒันาอาคารสถานท่ี กรรมการ 
43. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 
44. รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
45. รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
47. รองผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

กกกก 
2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) รองประธานกรรมการ 
3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา รองประธานกรรมการ 
4. รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  792 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

5. รองผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั  กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 
7. นายเชิด  คงหอ้ย กรรมการ 
8. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการ 
9. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 
10. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการ 
11. นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ ์ กรรมการ 
12. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 
13. นายอดิศกัด์ิ  เกล้ียงตะพงศ ์ กรรมการ 
14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 
15. นางสาวภรณีย  ยีถ้ิ่น กรรมการ 
16. นางดาริณี  รักษท์อง กรรมการ 
17. นางสาวรัตน์วภิา  ขนุเพช็ร์ กรรมการ 
18. นางสาวศศิธร  ดีใหญ่ กรรมการ 
19. นางสาวปุณฑริก  เกิดทิพย ์ กรรมการ 
20. นางสาวภิสาย  ขนุทอง กรรมการ 
21. นางสาวตุลยดา  อุดมศิลป์  กรรมการ 
22. นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ กรรมการ 
23. นายเอกชยั  ซา้ยศรี กรรมการ 
24. นายสุริยณัห์  ข  าแจง้ กรรมการ 
25. นายอภิชาติ  คญัทะชา กรรมการ 
26. นางสาวปุญญิศา  สมจริง กรรมการ 
27. รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 
28. นายสุวรรณ  พรมเขต กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
29. นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวชิาการ ประกอบดว้ย 
1. รองศาสตราจารยสุ์วจัน์  ธญัรส ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข ์ รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยณ์ฐัทิตา  โรจนประศาสน์ กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ทองหนูนุย้ กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทชยั  ชูศิลป์ กรรมการ 
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7. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยาภรณ์  อรมุต กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลัลภา  พฒันา กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  เพญ็ประไพ กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าณุ  พร้อมพุทธางกูร กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยน์อ้มจิตต ์ แกว้ไทย อนัเดร กรรมการ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยข์วญัหทยั  ใจเป่ียม กรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัรัตน์  จุสปาโล กรรมการ 
15. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สาวนีย ์ ชยัเพชร กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 
17. สัตวแพทยห์ญิงเมธาสุ  จนัทร์รอด กรรมการ 
18. นายกีรติ  อินทรวเิศษ กรรมการ 
19. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
21. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวชิาการ ประกอบดว้ย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์  มะเห รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งัคณา  ใสเก้ือ กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยล์กัษมี  วทิยา กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนาพร  อนนัตสุข กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะริน  เครือวรพนัธ์ุ กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยม์าหามะสูไฮมี  มะแซ กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัทา  ขอ้งสาย กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากรณ์  ด าสุด กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์กุลรัตน์  แสนปุตะวงษ ์ กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัดี  นวนสร้อย กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ลิศทิวสั  ยอดล ้า กรรมการ 
13. วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสุพชัชา  ชูเสียงแจว้ กรรมการ 
14. สัตวแพทยห์ญิงวภิาว ี แสงสร้อย กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยท์รรศนีย ์ คีรีศรี   กรรมการ 
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16. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มณฑา  ด ารงเลาหพนัธ์ กรรมการ 
17. ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์รินาถ  ศรีอ่อนนวล กรรมการ 
18. นางสาวณฐันีภรณ์  นอ้ยเสง่ียม กรรมการ 
19. นางสาววรรธนพร  ชีววฒิุพงศ ์ กรรมการ 
20. นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ กรรมการ 
21. นางสาวคุลิกา  ธนะเศวตร กรรมการ 
22. นางสาวขวญัตา  ตนัติก าธน กรรมการ 
23. นางสาวบุษราคมั  ทองเพชร กรรมการ 
24. นายพิชิต  เพง็สุวรรณ กรรมการ 
25. นางกลัยาณี  ทองเล่ียมนาค กรรมการ 
26. นายอาคม  ลกัษณะสกุล กรรมการ 
27. นางเพญ็พร  เกิดสุข กรรมการ 
28. นางพชัรินทร์  บุญนุ่น กรรมการ 
29. นางสาวสุดคนึง  ณ ระนอง กรรมการ 
30. นางสาวพิมล  เท่ียงธรรม กรรมการ 
31. นางอาริษา  โสภาจารย ์ กรรมการ 
32. นางสาวกิตติมา  ตนัติหาชยั กรรมการ 
33. Mr.Daniel  Edward Guiney กรรมการ 
34. Mr.Steven  Embree กรรมการ 
35. นางสาวสมพร  มณีโชติ กรรมการ 
36. นางสาวฐิตินารถ  ค ายอด กรรมการ 
37. Mr.Ryan  R.Dominguez กรรมการ 
38. Ms.Mitchelle  R.Juaban กรรมการ 
39. Mr.Lauro  Sadaran Dequina Jr. กรรมการ 
40. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 
41. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 
42. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 
43. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและเลขานุการ 
44. นางสาวภรณีย  ยีถ้ิ่น กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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5. คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารวมเล่มบทคัดย่อ (Books of Abstract) และรายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ประกอบดว้ย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติกร  ขนัแกลว้ รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าตรี  หอมเขียว กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุวฒัน์  เจริญจิต กรรมการ 
6. นายสุดนยั  เครือหลี กรรมการ 
7. นายนเรศ  ขวญัทอง กรรมการ 
8. นายอนุชิต  วเิชียรชม กรรมการ 
9. นายศุภวฒัน์  อินทร์เกิด กรรมการ 

10. นายกฤดิกร  แกว้วงศศ์รี กรรมการ 
11. นายโกสินทร์  ทีปรักษพนัธ์ กรรมการ 
12. นางสาวศิรินนัทร์  นาพอ กรรมการ 
13. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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